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Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF)  Sted: Personalerummet    Dato:                             Tid: 17.00-19.30 

Formål:  
At sikre et professionelt rum, hvor skolebestyrelsen og skolens ledelse i fællesskab har mulighed for at 

koordinere, sparre, reflektere, beslutte og dele viden om skolen drift og udvikling . 

Mødedeltagere:,  DO, SØ, KE,  Maiken Olsen, 4.kl  Christina,  6. 4. 2. kl og dagplejebarn, Jakob 5. og 7. kl, 
Trine 2. 6. og 7. kl,  Sidsel 2. og 5. kl, Majken store børn og 8.kl,  Sussie 2. og 5. kl 

Fraværende: TC 
Referent:  KE 

Info: Vi sørger for mad og drikke.      

 
Emne 

Formål med punktet 
(- kort beskrivelse og status) 

Varighed 
(tid/min.) 

Beslutning  
(Noter/referat – hvad har vi drøftet og aftalt?) 

1. ● a) Godkendelse af dagsorden 
● b) Godkendelse af referat 

 

  5 min.  a) Godkendt - Der skal fremover tilføjes punkt 1.c) Forældrereferat/nyhedsbrev 
b) Godkendt 

2  ● Konstituering    15 min  Formand Sussie Bruun Olesen 
Næstformand Maiken Olsen 

3  Nyt fra/siden sidst 
● a )Fmd/Næstfmd. 
● b )Henvendelser til bestyrelsen 
● c) Medarbejderrep. 
● d) Skolens ledelse 
● e )Hedensted Kommune  

 
a) 
b) Henvendelser tilkendegives og 
tidsestimeres- behandles sidst på mødet. 
c) 
d) 
e) 

20 min   
a) Intet nyt 
b) Henvendelse om organisering af forældremøder. Det overvejes at ændre til færre 

årgange på samme dag. 
c) God start på skoleåret. Sprinterhold løfter i begge ender af skalaen for elevernes 

færdigheder. Fokus på dansk, matematik, engelsk og inklusion.  
d) De nye elever virker til at være faldet hurtigt til. Arbejdstidsaftalen for lærerne har 

en god interesse. Der følges med i byrådets arbejde med skoleanalysen. Det er 
gjort nemmere at finde bestyrelsen på hjemmesiden. Møde med leder af læring 
vedr. afslutning af arbejdet med Humanact/social kapital, samt et kig på 
udeområderne. PLC involveres mere aktivt i samarbejdet om udviklingsplanen. Bl. 
ved deltagelse i dialogmødet med Læring om udviklingsplanen.  Der er 
dialogmøde med bestyrelserne den 8. oktober. Der er samtale til de opslåede 
stillinger den 27. august kl 15.  
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4  ● Nyt fra Elevrådet  -   %   

5  ● Forslag til kommende SB møder  Forslag:  
Onsdag d. 19. august 
Torsdag d. 24. september 
Mandag d. 26. oktober  
Onsdag d. 25.november 
Torsdag d. 14. januar  
Mandag d. 1. februar 
onsdag d. 3. marts (Aale Hjortsvang kl. 

17.-18.30) 
Torsdag d. 18. marts 
Onsdag d. 7.  april 
Mandag d. 10  maj 
onsdag d. 16. juni 

15 min   

6  ● Forældremøder  Plan B? pga. Corona tænker vi, at vi ikke 
kan samle alle forældre. 

Sussie laver et forslag til ”talepapir”. 
Bestyrelsen vil på møderne tale om: 
Kommunikationsvejene 
Bestyrelsesarbejdet 
Evaluering af CV19-perioden 
Involvering i bestyrelsesarbejdet 
Skoleovertagelse 
Den gode udvikling  
Indskoling: 24. august Sussie, Sidsel, ? 
Mellemtrin+ special:  31. august Sussie, 

Sidsel, ? 
Udskoling: 26. august Jakob, ? 
 

20 min  Forældrene samles ikke afdelingsvist. Skolens fælles oplæg laves i stedet som video. En kort 
spørgeskemaundersøgelse vedr. forældresamarbejde sættes igang ved forældremøderne. 
Bestyrelsen har en fælles disposition. Og laver en video.  
 
 

7  ● Økonomimøde+ Øk. udvalg  På sidste møde aftalte vi, at vi ville drøfte evt. 
henvendelser vedr. tidligere varslet 
økonomimøde. 

20 min  - Forslag: Økonomiudvalget mødes efter hvert af de afgørende tidspunkter for 
tildeling budget og regnskab. 
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Evt. møderække for Øk. Udvalg - proces 
fremadrettet arbejde 

- Tidligere aftalt økonomimøde: Det diskuteres om mødet skal afholdes på trods af 
den lange periode, der er gået siden det oprindelige møde. Beslutningen er at 
mødet ikke afholdes, da der kun har været en henvendelse. 
Økonomiudvalg: Skolen foreslår den følgende overordnede tidsplan for 
økonomiudvalgets møder. Ved efterårets elevtalsregulering - midt december 
vedr. det forventede regnskab - efter vinterferien inkl forventninger til 
elevtalsregulering og tildeling næste skoleår - Efter forårets elevtalsregulerings 
konsekvenser for tildelingen til næste skoleår - Udvalgsmøde efter byrådets 
regnskabsgodkendelse i april. 

- Bestyrelsen informeres løbende om om budgettet udvikler sig som forventet og 
får input til områder, der evt. afviger. 
Dette og de øvrige elementer tages op på næste møde. KE laver et bilag. 

8  ● Principper  Nedsættelse af udvalg, som kommer med forslag 
til proces. 

30 min  Punktet gentages på næste møde.  Skolen sender bilag til bestyrelsen og undersøger 
mulighederne for samarbejdsmapper på Aula eller anden form for at tilgå 
mapperne med “de gamle principper”.  

9  ● Styrelsesvedtægt  Forslag: Punkt til næste møde. 
 360 gr. blik på vores arbejde i SB.  
Kursus vedr. intro for skoler med nyligt afholdt 
valg. info 
Proces - hvordan griber vi det an? 
 

5  min  Punktet udsættes til et senere møde 

10  ● Forældrehenvendelser    ?   

11  ● Eventuelt    ?  Emner til overvejelser: 
1) Skolepatrulje - tages op senere 
2) Styrelsesvedtægt, forretningsorden og årshjul for bestyrelsens arbejde 

Punkter til næste møde: 


