
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Meet

https://meet.google.com/zew-nfmk-afz

Dato:    7. april Tid: 17.00-20.00

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 dri� og udvikling .

Mødedeltagere:
Fraværende: Trine
Referent:  KE

Info: Vi sørger for mad og drikke.

Emne
Formål med punktet

(- kort beskrivelse og status)
Varighed
(tid/min.)

Beslutning
(N�er/referat – hvad har vi drø�et og a�alt?)

1. ● a) Godkendelse af dagsorden
● b) Godkendelse af referat
● c) Forældreref/nyhedsbrev

5 min. a) Godkendt
b) Godkendt
c) Sussie

2 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) Intet nyt
c) Dejligt at have eleverne tilbage på skolen. Eleverne har brug for tålmodighed med

omstillingen mellem online og fysisk undervisning hver anden uge.
d) God opstart e�er påskeferien. 00. klasse er startet. I år for første gang starter

også specialklassernes 0. årgang som 00. inden sommerferien. Aale og Uldum er
inviteret til online forældremøde den 14. april. Til informationer om Rask Mølle
skole. Udtræksfagene er offentliggjort 26,marts. der er sat ekstra ressourcer på
årgangen for at give mulighed for at lø�e alle elever. Terminsprøver/øveprøver
for 9. årgang i uge 15. 6. årgang Aale og Uldum mødes online i denne uge.
Aflyste lektioner kommer til at blive brugt til tolærerordning.
Nedlukning/genåbning/fysisk undervisning/online undervisning indeholder en
del ski� uge for uge - det giver en vis belastning for både administration,
undervisere og elever. Indtil videre går det dog godt.

https://meet.google.com/zew-nfmk-afz
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e) Brev fra Hedensted kommune om den overordnede situation med corona
tilpasninger og den tålmodighed, der må udvises med hinanden.

3 ● Nyt fra Elevrådet -

4 ● Økonomi 15 min Budgettet er grundigt gennemgået i samarbejde med økonomi-afdelingen. Den aktuelle
tildeling peger på, at personalesituationen kan bibeholdes som den er. Økonomien er i
balance for 2021. Helt specifikt er der afsat 50.000,-kr ekstra til IT-udstyr til undervisningen
og det påregnes fortsat at have en inklusionspædagog i mellemtrin/udskoling.

5 ● Principper: skole/hjem
● Særligt fokus på

“forældrerådsdelen”

60 min. DO skriver forslag til et ekstra underpunkt til forældresamarbejde.
Gennemlæsning af MED’s redigering af principperne.Bestyrelsen ser fordele i at øge fokus på
at udbrede en større grad af årgangssamarbejde mellem klasseforældrerådene. En styrkelse
af samarbejdet med fødeskolen kan også blive en gevinst heraf, hvis der også i forældreråd
tænkes på tværs af skolerne.
Bestyrelsen foreslår, at principperne tilføjes en pasus om forældrebestyrelsens involvering i
valg til forældreråd.
Antal forældre pr klasse justeres til “minimum 2”
Opgaverne til forældrerådene bør præsenteres på skoleårets første forældremøde.
Tilføjelse til årshjulet foreslås: I september opfølgning på om der er valgt forældreråd i alle
klasser.

Pause 15 min.

6 ● Hvilke udvalg har vi i
Bestyrelsen?

Økonomi udvalg:Nedsat d.19/8
Deltagere:
Skolepatrulje: Nedsat d. 26/10
Deltagere: Majken, Trine
Legeplads: Nedsat d. 18/3
Deltagere: Christina Jacob

15 min
Økonomiudvalg Christina og Trine?

Legepladsudvalg også Dorthe Schrøder og Jan Geertsen

7 ● Møde vedr. årsberetningen
● formidling til forældre V/ Trine,

Maiken J. og Dorthe

Udvalget kommer med en indstilling til mødeform.
SB - tager beslutning herom.

45 min HR-afdelingen har givet gode råd til online-event. En person hos IT er udpeget
som teknisk-support.
Drø�else af formen - hvem er på, hvordan styres debatten?
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Overvej følgende:
Årsberetningen skal indeholde:
- en beskrivelse af det forløbne år - hvilke nedslag
synes du, at vi skal have med?
- Vil du deltage i en arbejdsgruppe omkring
udformning/sparring på årsberetningen?

Info: Årsberetningen skal �ngere som et
informations redskab for skolens forældre og
andre uden for skolebestyrelsen.

Bestyrelsen vurderer, at et online er møde er bedre end intet møde.
Timingen er god nu til et online-møde.

Mulige punkter/emner:
Bestyrelsens fokusområder
Fremhævning af parskolesamarbejde
Legeplads
Økonomi
Informationer om…
Principper (forældreråd)
Forældretilfredshedsundersøgelse
Socialkapital (HumanAct)

“ LOG PÅ og se og hør, hvad vi laver?”(vi=bestyrelsen) En mulig overskri�?

Personalet bør have et indslag på mødet - så også medarbejdernes stemme bliver
hørt. Det kan overvejes om en nyere lærer skal inddrages.

onlinemødet holdes 22. april kl 20:00

Arbejdsgruppen er: Susie, Dorthe, Jakob

Skolens kontor udsender information om mødet 8. april.

8 ● Forældrehenvendelser intet nyt

9 ● Eventuelt 5 min Legeplads-opslag skal sendes ud på aula

Punkter til næste møde: Principper lejrskole


