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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog 

 

 

Dagsorden for 
Skolebestyrelsen 

Onsdag 29. aug. 2018  
17.00 – 19.30 

 

Formand: Tina Wennerberg 

Ordstyrer:  

 Nr. 01 
 

Fraværende:  
 

1.  
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min  
b) Godkendelse af referat. 
 
 
 
 
 
2. Velkommen og præsentation 15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nyt fra/siden sidst 5 min 
a) Fmd/ næstfmd.  
 
 
4. Konstituering 15 min 
 
 
 
 
5. Nyt fra/siden sidst(fortsat): 30 min 
                          
b) Henvendelser til 

bestyrelsen    
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag 

og 
- Afslutning uge 27 
- Førstehjælp 

 
- Hvordan er vi kommet i gang? 
- 0. kl./4.-9/special. 
- Nyansættelser – personale. 
- Årgangstiltag 
- Kontaktlærer/klasselærer. 
- Mm. 

 
d) nyt fra Hedensted Kommune. 

Orientering  
  - LST- kursus (Appwriter mm) 
      - UU- vejl. Udskoling 
      - Relationel kompetence (e-modul) 
 

 

1a Godkendt 
1b Godkendt. Spørgsmål vedr. §16b. Deadline er 
overskredet for dette skoleår. Nye muligheder fra 
næste år. 
 
2. præsentation. 
Anni Andersen, TR specialklasselærer 
Annie Søndergaard, indskolingslærer. 
Sidsel Timm Gregersen 2 år i bestyrelsen 0. og 3. kl, 
ansat i Hedensted kommune. 
Anders Gold 4. 6 og 8. kl Bor i Flemming ansat ved 
Horsens BUC uddannet lærer. 2 år i bestyrelsen. 
Sussie Bruhn Olesen udskolingslærer Vejle. Dagpleje 0. 
og 3. kl 
Knud-Erik Andersen Viceskoleleder, 5 år på RMS. 
Dorthe Fredsted, skoleleder startede på RMS 1. dec. 
2017 
Jette Allentoft 3. kl bestyrelsen 2 år. Gymnasielærer 
Horsens. 
Trine Kruse Friis 0. 4. og 5.kl antropolog, 
kræftensbekæmpelse. 
Ditte 0. 1. kl 1 i børnehave. Ingeniør, banedanmark. 
Ane Kruse Kjær 2 år i bestyrelsen 8.kl, Familierådgiver 
Vejle kommune. 
 
3. Intet under kort nyt 
 
4. konstituering 
Formand: Anders Gold 
Næstformand: Ane 
 
5. C) Kort fortælling om de oplistede punkter. 
God opstart for de små nye elever i 0. årgang. 
Alle årgange har haft en god start. De nye klasser på 7. 
årgang ser ud til at være velfungerende. 
Specialafdelingen er struktureret lidt anderledes end 
tidligere, elever og personale befinder sig godt i det 
nye. 2 nye musiklærere ansat pr 1. august.  
Årgangstiltag – parallellagt undervisning i dansk og 
matematik. Alle lærere er kontaktlærere for et 
individuelt antal elever.  
d)LST læsestøtteteknologi-kursus for alle lærere i 
Hedensted kommune afholdt i uge 32. UU har afholdt 
kursus på skolen. Relationel kompetence (e-moduler) 
gennemføres som samtaler med kort referat. 
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6. Nyt fra elevrådet (Der er endnu ikke valgt en afløser for 
Anna) 

  
 

7. Økonomi 15 min 

- K.E. orienterer  

- opfølgende med møde vedr. RMS. (uge 27) 

 

 
8. SB-møder næste skoleår 5 min    
- Se Bilag 

 

 

 

9. Forældremøder skoleåret 2018/19. 10 min. 

- Datoer 

- Fordeling 

- Info fra SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Evaluering af Dimission 10 min 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
11. Eventuelt. 10. min 
 
   Herunder forslag til punkter på kommende 
dagsordener 

- MinUddannelse 
- Skole/hjemsamtaler (Principper) 
- Kostpolitik 
- Erasmus-projektet (2 x 8 elever) 

 
 
 
6. Elevrådsvalg foregår i september.  
 
 
7. økonomi 
Skolens økonomi udvikler sig som forventet. Justeringer 
foretaget i år vil først få egentlig indflydelse fra 2019. 
 
8. Datoer justeres i forhold til input, der sendes til 
Dorthe.Fredsted@hedensted.dk . Dorthe sender liste til 
bestyrelsen. 
 
9. Der sørges for ekstra opmærksomhed på datoerne. 
 
Det foreslås at formen (fælles for afd.) evalueres 
efterfølgende. 
Info fra SB:  
Afd. S 5. September Sidse 
Afd. A 5. september Jette 
Afd. B 10. september Anders 
Afd. C 19. september Ane 
Der laves et fælles skriftligt oplæg, som bestyrelsen kan 
tage udgangspunkt i. 
 
10. Dimission 
Gør vi det på samme måde dette skoleår? Tilmelding, 
start kl 17, Bedsteforældre med, servering – alt gik fint. 
Vi gør det igen. 
 
 
11. Evt.  
Kan der oprettes et SFO-forældreråd? Skolen går videre 
med spørgsmålet. 
 

mailto:Dorthe.Fredsted@hedensted.dk
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