
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato: 11.05.22                         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: Majken J, Christina B. Ø kommer senere
Referent:  MO

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) Præsentation af bestyrelsen for RC. Dagsord. godkendt
b) Ref. godkendt
c) forældreref. Majken

2. ● Overgang fra børnehave til
skole

Orientering for bestyrelsen.
Dorthe S fortæller om principper og a�aler.
(Se medsendte bilag)

15 min Dorthe S. informerer om indhold og tanker om brobygningssamarbejdet.
Cirkus t�al, legenøen, Kaptajn Carlsen anvendes som systemer i brobygningsperioden.
To børnehaver bringes sammen. Øver i at være i en skoleramme.
Bruger meget tid på leg og tilvænning.
Personaledelen handler om indsigt hinandens verdener. Samme personale
fra SFO er med i brobygning i skoledel. Medarb. må gerne arb. mere i brobyg.periode -
gør det muligt i en glidende overgang. Samme pæd. fra børnehaven deltager følgende
år, så fælles viden fastholdes.
Personalemøder afholdes e�er 17 i perioden.
Årshjul for proces mellem børnehave og skole - tovholder og roller er fordelt. Skolen
deler forberedende materiale til ting, der kan trænes i�. skoleparathed i november.
Styrker på tværs. Overgangssamtaler med hjemmet inden skolestart - afsæt i Klar
kompetencerne fra Hedensted Kommune ud fra fælles skabelon. Sundhedsplejerske +
ledelse + medarb. fra børnehave og skole deltager.
Principper for klassedannelse er udarbejdet - ønsker at skabe homogene grupper, der
tager hensyn til de mønstre der ses i gruppen, geografi, særlige behov, tvillinger og

fødelsdatoer
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Klasserne dannes i samarb. mellem personale fra børnehave og skole.

Fylder ski� i børnegruppen? Nej, det handler nok mest om forældrene.
Vær opmærksom på kommunikation til forældrene - vigtigt med information om
bevæggrunde og tanker bag de tiltag og handlinger, der iværksættes (så vidt muligt).
Kan forebygge evt.  usikkerhed eller utilfredshed. DS fortæller, at alle får udleveret
folder på forældremøde.
Hvordan tales om grupperne i skolen i børnehaven? Fare for at nogle forældre bliver
lovet noget i børnehaven. Skal afstemmes mellem ledelse og personale.

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)

15 min
a)
b)
c)
d) Fagfordelingsproces godt i gang.  Ukrainske elever er faldet godt til.
e) Læring skal spare 20-30 mio i kommende skoleår. Politisk beslutning forventes i

e�eråret. Offentligt dokument fra analysefirmaet Komponent er tilgængeligt på
nettet.

4 ● Nyt fra Elevrådet - 5 min - Intet nyt, da der ikke har været møder siden sidst.

5 ● Skolebestyrelsesvalg To kandidater har meldt sig. Troels
Brøns Kanstrup (Birk 0B) og
Mette Margit Rasmussen
(Magnus 1A. Hvis der ikke kommer
flere inden 13. maj er der fredsvalg.

10 min Derudover:
- Piet Grønver (2.b)
- Birthe Tipsmark (UGO)
- Troels Kanstrup (0.b)
- Mette Rasmussen (1.a)
- Jakob
- Sussie

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.

6 ● Princip for samværsregler Proces der er fortsat fra sidste møde 30 min - Trine fortsætter processtyringen  for samværsregler.
Værdigrundlag danner udgangspunkt. Bud på grundværdier blev drø�et sidst.
Ligeværdighed, forpligtende fællesskab, gensidig respekt, plads til alle, at blive til
nogen og noget.
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Forældre, elever og personale skal på sigt inddrages og kvalificere proces og
komme med yderligere input.

7 ● Forretningsorden Opfølgning på arbejdet fra sidste møde 10 min - Opfølgning fra sidst.
Suppleanter kan ikke deltage til alle møder, men kan indkaldes til enkelte møder
jf. vedtægter for skolebestyrelsen..
Skal linkes til ny styrelsesvedtægt - når den er opdateret.
M. gør opmærksom på vi fremover skal være mere OBS på økonomidelen i SB, så
vi følger forretningsordenen.

8 ● Parskolesamarbejdet og
klassedannelse

Forslag om ændret procedure fra bestyrelserne.
Hvordan arbejder vi videre med en evt. ændring?

10 min - udsat

9 ● Stormødet Nyt fra udvalget 15 min - Forældremøde - “stormøde”
Folder under udarbejdelse til aktiviteter og temaer, der kan tages op i
årgangsforældreråd. Intro til principper på skolen. Forventninger til �nktionen
“årgangsforældreråd” - ansvar, bindeled.
Evt. linke til nye dokumenter på Aula - sørge for at få det lagt på skolens
hjemmeside.
Vigtigt at vi får samlet op på næste møde/snarest. Skal være klar til det
kommende skoleår.
Elevernes perspektiv? Behov? Høre elevråd eller eleverne?
Input og kommunikation fra forældrerådene til skolebestyrelsen skal være mere
formaliseret fremover.

10 ● Dimission Orientering - kort 5 min - Onsdag d. 22. juni - Djurs Sommerland tur bliver dog e�erfølgende

11 ● Forældrehenvendelser 10 min - Intet

12 ● Eventuelt ? Forespørgsel på at flytte bestyrelsesmøde d. 13. juni pga. kommunalt møde for hele
personalegruppen. Ny dato bliver onsdag d. 8. juni kl. 18.
Nye håndbøger om  skolebestyrelsen skal bestilles hjem - skal udleveres til alle medlemmer.
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Evt. lave en mere tilgængelig liste til udvalgsarbejde i SB blandt øvrige forældre = flere
hænder.

Punkter til næste møde: Konstituering, Trivselsundersøgelsen


