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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog 

 

 

Dagsorden for 
Skolebestyrelsen 

Mandag 28. okt. 2019 

17.00 – 19.30 

 

Formand: Anders Gold 

Ordstyrer:  

 Nr. 03 
 

Fraværende:  
 

 
1.  
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min  
b) Godkendelse af referat. 
 
 
2. Nyt fra/siden sidst 20 min    
a) Fmd/næstfmd.   

                        
b) Henvendelser til bestyrelsen  
c) Medarbejder med nyt fra skolens 

hverdag   
d) Skolens ledelse med nyt fra skolens 

hverdag 
e) Nyt fra Hedensted Kommune. 

Orientering    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nyt fra elevrådet   
     
 
 
4. HumanAct – kort info vedr. 
Udviklingsprocessen: Social Kapital. 
v/DO, K.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Økonomi  v/K.E 

- Tilbagemelding vedr. møde: AG  

 

 

6. Dialogmøde – Ny Skolepolitik: 

v/AG, DO 

- Proces på mødet 

 

 

 

 

1 a) Punkt 8 tilføjet. Godkendt. 
1 b) Godkendt  
 

2 Nyt fra 
a) Henvendelse om pædagogisk praksis – proceduren  
b) intet nyt 
c) Motionsdagen gik godt. De nye kolleger er kommet godt i 
gang og eleverne tager godt imod dem. Socialt arrangement 
med korsang 25. okt. har været en stor succes. 
d) T3 kom i mål med 53% besvarelsesprocent fra forældre. 
Sprogdagen gik rigtig fint.  
Der har været indbrud på skolen, Det berørte biblioteket og 
computerrummet.  
9.årg har været i praktik, kontoret har modtaget positive 
tilbagemeldinger fra erhvervslivet.  
Uddannelsesmessen i Horsens  – Det er dejligt at elever og 
forældre møder så talrigt op.  
Arbejdsmiljøundersøgelse er afholdt – arbejdet med at se på 
resultaterne og udvælge indsatser kickstartes ved 
kommunalt stormøde 29. okt., hvor TR og AMRer deltager. 
MED-udvalget tager 2 dage på kursus i november. 
Uddannelsesstatistik.dk har frigivet karaktererne i forhold til 
den socioøkonomiske reference. Rask Mølle Skole har over 
de seneste 3 år løftet det samlede karaktergennemsnit 0,3 
point over det forventede. 
 

3) Nyt fra elevrådet 
Ikke tilstede 
 
4) Social kapital 
To konsulenter fra HumanAct har holdt oplæg og startet 
forløbet om social kapital. Hele personalet var med. Der 
kommer tre møder mere for alle. Der er ved første møde 
primært sat fokus på kommunikation og på kerneopgaven.  
Derudover kommer der et dialogmøde for en enkelt afdeling 
+ andre, som har brug for en afklaring på 
spørgsmål/hændelser/undringer. Der er også planlagt fire 
lederdage.  
 
5) Økonomi  
Punktet udsættes 
 
6) Ny skolepolitik 
https://www.youtube.com/watch?v=OG5TS7urf_A&feature=youtu.b
e 

https://www.youtube.com/watch?v=OG5TS7urf_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OG5TS7urf_A&feature=youtu.be
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7. Principper v/AG 

 

 

8. Dato for næste møde 
 
    
                                                                                                    
9. Eventuelt. 10. min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkter til næste møde: 

 
-De udsatte punkter fra dette møde 
-Referaternes form og indhold 
    
 
 
 

Videoen vist og processen gennemført. Derudover kører vi 

også processen med MED-udvalget og elevrådet + suppl. 
 
7) Principper 

Punktet udsættes 
 
8) Næste møde flyttes fra 27. nov. til 11. december. 
 
9) evt. 
 
Samtaler vedr. sekretærstilling 21. nov. 

 

Der skal ansættes nogle lærere. 

Der er ansøgningsfrist d.19 november. Udvælgelse af 

kandidater d.20 november og efterfølgende samtaler d.25 og 

evt. 27. november fra kl.15.15 på skolens kontor. 

Bestyrelsen bedes sende en mail til Anders Gold eller Dorthe 

Fredsted senest d.20 november kl.9.00 med kandidatliste. 

 

Ved samtalerne deltager Anders og Jakob fra 

skolebestyrelsen. Derudover deltager to 

medarbejderrepræsentanter og 3 fra ledelsen. 

 

 


