
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato:  14.12.22                    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: Sussie, Christina, Jakob, Piet, Catja, FP, MO, RC, EA, Caroline, Amanda
Fraværende: Anne Mette, Troels
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) Godkendt
b) Godkendt
c) Jakob laver nyhedsbrev - bliver julehilsen i stedet.

2 Nyt fra/siden sidst
● a )Fmd/Næstfmd.
● b )Henvendelser til bestyrelsen
● c) Medarbejderrep.
● d) Skolens ledelse
● e )Hedensted Kommune
● f ) Legeplads

a)
b) Henvendelser tilkendegives og
tidsestimeres- behandles sidst på mødet.
c)
d) Økonomi (Økonomirapport medsendt

indkaldelse)
e)

20 min
a) Intet
b) Intet
c) Elevbesøg Aale 6. årg. - “Maier-turnering” med Aale  -. God dag, hvor der blev

dannet relationer, der kan bygges videre på i kommende 7.årg.
Skolen har ha� klippepyntedag - skal kåre fl�teste rude med pynt. Elevråd kårer
vinder.
Generelt god stemning - decemberhumør blandt eleverne.

d) Vi har modtaget 532.000 kr.i første rate til legeplads fra forvaltningen.
Generel økonomi ser fornu�ig ud.
Tine ny afd.leder har været på besøg. Kommer igen d. 21. dec. til julesamling
Vi lader lys i skolegård være tændt, så overvågning kan fange det hele.

e) Marianne Berthelsen er fortsat konstitueret i kommunaldirektør stilling.
f) Mangler nu kun sikkerheds godkendelse - kommer måske inden jul. Når dette

sker kan der komme fælles udmelding. Vi skal have �ndet en ny dato, hvor udvalg
kan mødes. Har været en udfordring at kunne mødes.
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3 ● Nyt fra Elevrådet - 10 - Har talt om klippepyntedag og konkurrence- skal finde vinder
- Ville ikke lave julemusikvideo i år.

4 ● Fællesmøde med bestyrelsen i
Aale

● Fællesmøde den 1. marts
● Punkter til dagsorden
● Intromøde for nye 7. klasser -

Deltagelse af SB?

10 - Lidt usikkerhed om mødedato. Vi regner med d. 1. marts 2023.
- Mulige punkter til fællesmøde med Aale:

Overgang fra Aale til RMS - info + kommunikation?
Evaluere på de iværksatte tiltag.
Videndele som bestyrelse - hvad er vi lykkes med? Hvordan?
Drø�e hvordan vi kan bygge bro lidt tidligere.
Kan vi lave overlevering lidt tidligere - så de nye lærere på 7.årg får indsigt/viden
inden opstart før sommerferien? Evt. i fællesskab med 6.årg. OBS på om det giver
mening med chipstest.
Formænd kan lave en beretning/status

- Skal SB deltage i intromøde? Ikke umiddelbart, men muligheden er der.

5 ● Opsamling på principper Opsamling på gældende principper på RMS
Bilag e�ersendes

15 - Er der noget vi vil justere eller kan vi godkende dem for de næste to år?
FP har skrevet lidt til i lejrskoleprincip - låne klasser/årg. 3 skoledage. + ikke
økonomisk tilskud + indhenter børneattest.
Forslag om at udskyde lejrtur til 9. årg. - personale kan se fordele fremfor 8. årg.
Kan se fordel i at have den på 8. årg, så de kan bygge videre på sociale relationer.

- Princip for lejrtur - vedtaget
- Princip for elevråd skal kigges på - NO og KW kan hjælpe
- Princip for skole-hjem - vedtaget
- Princip for årgangsråd - vedtaget

6 ● Film om RMS Tilbud om film på RMS
Orientering om tilbud v/FP

Eksempler på film via nedenstående link:
https://vimeo.com/758707135
https://vimeo.com/729953630/fce1e3fea6
https://vimeo.com/760225625/d881f0d921

15 - Skolen har fået henvendelse fra firma, der gerne vil lave en film om RMS. De
henvender sig til lokale firmaer, som sponsorer. Samme firma lavede til
borgerforeningen.

- Filmen kan bruges til info for nye forældre, medarb.rekruttering osv.
Vedtaget - god idé.

https://vimeo.com/758707135
https://vimeo.com/729953630/fce1e3fea6
https://vimeo.com/760225625/d881f0d921
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7 ● Evalueringsplan for læsning i
Hedensted Kommune

Status på Hedensted Kommunes  evalueringsplan
på RMS
Bilag e�ersendes

10 - Opfølgning på forældrehenvendelser. Vi har taget afsæt i den gældende
evalueringsplan fra 2019. Men en ny er undervejs - endnu ikke offentliggjort.

- Har drø�et dette med læsevejleder LT. Resultater skal ses over tid. Vejledere er
ansvarlige for at “opdage” elever i risikogruppe i screeninger/test. Nogle elever
kan smutte forbi i systemet - forsøger at “fange” dem så tidligt som muligt.

- Forskel på hvor meget data man inddrager i de enkelte team- er formaliseret på
læringskonferencer 2 gange årligt. De enkelte team arb. desuden løbende med
test-data.

9 ● Forældrehenvendelser ? - Intet

10 ● Eventuelt ? 1) SB laver forældrejulehilsen frem for nyhedsbrev.
2) Tak for julemad til Uldum kro :-)

Punkter til næste møde:


