
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato: 10. maj            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 dri� og udvikling .

Mødedeltagere:
Fraværende:
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) 2 minutter
c) Eleverne er tilbage, de og personalet er glade. Skri�lige prøver er afviklet. God

oplevelse for eleverne. Udeskoledagen er taget godt imod af elever og lærere.
d) Udeskoledagene er bibeholdte for at indhente mere end bare det faglige, nu hvor

eleverne er tilbage i skole alle dage. 10. maj modtaget besked om, at skemaerne
kan fortsætte næsten uændrede frem til sommerferien. Fagfordelingen er godt
igang. Der er en fin dialog mellem medarbejdere og mellem ledelse og
medarbejdere. Den største forandring til tidligere år, er at en stor del af lærerne
ønsker lektioner i andre klasser på samme årgang. Det sikrer et
forhåndskendskab til eleverne før fx holddelinger, samt en bedre mulighed for et
bredt samarbejde generelt. Skoleplan er på vej. Dagplejere er i dialog om et andet
lokale på skolen. Økonomien er fortsat i balance. Der er taget højde for det
overførte overskud og det forventede underskud på segregering.

e)



Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

3 ● Nyt fra Elevrådet - Intet nyt

4 ● Principper for Lejrskoler
v/udvalg

Se Bilag

Principper for lejrskoler

45 min Princippet debatteres - udvalget arbejder videre med at indarbejde noget mere om
muligheder for endagsture og samarbejde mellem forældre og personale om at planlægge og
gennemføre disse.

5 ● Skoleplan A20 v/EA+KE+DO Vi præsenterer og informere om arbejdet
med den nye skoleplan.

15 min
Vi arbejder på planen, og SB fik indblik i indholdet. Skoleplanen lavet sammen med TR, og
samarbejdet vægtes højt. Skolebestyrelsen syntes, at det foreløbige arbejde så god ud.

6 ● Evaluering af onlinemødet den
6. maj v/Alle

Drø�else af:
modtagelser/reaktioner
indhold
form

20 min Det gik rigtig godt. Der har kun været gode tilbagemeldinger. Formen kan fint gentages.
Forudsat at alle deltagere accepterer det, så lægges link til optagelsen online, så det er muligt,
at se det for de forældre og personaler, der var forhindrede. Ved fastlæggelse af årshjulet for
bestyrelse næste skoleår indarbejdes en gentagelse af informationsmødet.

Samme tekniske løsning kan evt. bruges ved e�erårets forældremøder. Så et fysisk møde kan
suppleres med mulighed for at følge med online, hvis man er forhindret i at møde op.

7 ● Skolepatrulje v/udvalg 20 min Majken har været i kontakt med landbetjenten, der vil observere forholdene og den aktuelle
trafik ved fodgængerfelterne. Dere�er henvendelse til skolelederen. Der tales om erfaringer
fra andre skoler og hvordan der vælges elever. Lærerressourcer skal evt. omprioriteres for at
skolepatrulje kan etableres. Det kan overvejes om der måske mere er behov for orientering
om, hvor fodgængerfelterne og dermed den bedste skolevej er for eleverne.

8 ● Forældrehenvendelser ? Der er en god tilbagemelding fra Aale-Hjortsvangs 6. årgangs forældre, der har været meget
tilfredse med orienteringen på det online forældremøde. Rask Mølle Skole ser frem til at
modtage alle eleverne.

9 ● Eventuelt ? Formanden deltager i dimission på egen arbejdsplads, så en suppleant skal vælges. Trine har
meldt sig.

Punkter til næste møde:
Kommende bestyrelsesmøder: Onsdag den 16. juni Delegerede kan sendes til skole og forældre . Skolepatrulje.

https://docs.google.com/document/d/1etH_xOxZByWq53CySKGutD6zbrFZGSFO/edit

