
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato:  16.01.23                    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, Jakob, Catja, FP, EA, Anne Mette, Troels, Caroline, Amanda
Besøg: Tine (TM)
Fraværende: Christina, Piet, RC
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
0) Præsentationsrunde af ny afdelingsleder Tine og skolebestyrelse.

a) Godkendt. Pkt. 5 fremrykkes
b) Godkendt
c) Springer over denne gang - ikke nødvendigt

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) Brugertilfredshedsundersøgelse
Ansættelse af ny tysklærer og boost af tysk
Nationale trivselsmåling
Film om Rask Mølle Skole
Meddelelsesbogen
e)

20 min
a) Intet
b) Intet
c) Aktuelle ting: Skuespil, Skatteøen 6. årg. Naturfagsmarathon skal igang.
d) I marts kommer ny landsdækkende  forældretilfredshedsundersøgelse - det er

ikke alle forældre, der skal besvare - kommer mail i e-boks.
Pr. 1. feb. starter ny tysklærer, Cindy på RMS.
National Trivselsmåling med elever gennemføres i kommende periode.
Der arbejdes videre med infofilm om RMS “branding”.
Dukseordning på RMS? Har dette været tage op i bestyrelsen tidligere?. Nej, men
vi har grønt lys til at fortsætte med dette.

e) Intet
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f) Rigtig fin indvielse og omtale. Etape 2 kræver finansiering. HK73 vil gerne
bidrage med 250.000kr. SkoleB. har sagt ja til at søge fonde - bruge penge på
konsulent, der laver ansøgninger. FGU kan være med til at bygge fx skillevægge
ude, afstribning på asfalt m.m.
DS skal indkalde til næste møde snarest.

3 ● Nyt fra Elevrådet - 10 min - Elevrådsmøde i torsdags.
- Fulgte op på klippepyntedag og præmier.
- Ønske om at der skal være flere arbejdsområder til gr. arb. på skolen.

4 ● Revidere princip for elevråd Revidere nuværende princip
Nuværende princip medsendes dagsorden

45 min - forslag om at tilføje at der også vælges i spec.klasser fra 5.-9.
- forslag om at der tilføjes kontaktlærer frem for klasselærer
- forslag om at indskrive at formand og næstformand deltager i skoleb. møder.
- forslag om at formand og næstformand får en gennemgang af dagsorden til

skoleb.
- klassenstime skal ændres. Husk at der skal være tid til at drø�e arb.
- pkt 6 slettes
- valg og første møde holdes inden for de første 3. uger.
- pkt. 10 skal være uden adresse.
- begrebet skole medhjælper bortfalder
- Elevrådet skal synliggøre referater fra møder + videreformidle vigtige budskaber.
- Kan der dannes kobling mellem 0-4 og 5-9 kl. - info? Børneråd?
- Elevråd tiltræder, når de er blevet valgt i løbet af august.
- Skoleb. vil gerne have elevråd fra og med 4. klasse. Vedtaget.
- Formand og næstformand fra skoleb. skal deltage på virtuelt elevrådsmøde i

begyndelsen.
- Skal der være retningslinjer for, hvornår man kan stille op som formand? 4, 5, 6,

7, 8, 9 klasse? Elevrådet skal selv afgøre det.
- Nye principper træder i kra� næste skoleår. NO og KW skal lige forholde sig til

den.
- Vi skal måske kigge på en �nktionsbeskrivelse for elevrådet.

5 ● Fællesmøde med
Aale/Hortsvangs skole

Udkast til dagsorden
Kontakt til bestyrelsen i Aale

30 min - FP har ha� møde med Frank fra Aale. A�alt en køreplan for i år. Der skal være
intromøde for Aale forældre 8. marts. Derudover proces omkring valgfag.
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- Fælles skolebestyrelsesmøde d. 1. marts. 2023 kl. 16.30-18.30 og kort lokalt
bestyrelsesmøde e�erfølgende fra 19-20ish.

- RMS bestyrelse skal lave dagsorden. Mødet skal afholdes på RMS.
- Erfaringer fra sidste års møder. Mange gentagelser og samme problematikker. Vil

gerne have et nyt fokus, mens de øvrige processer fortsætter parallelt.
- Mulige punkter: Medbring en god historie, fælles emne, oplæg - e�erfølgende

refleksion, synkronisere a�aler og processer - opsamling fra de seneste år.
Få lavet et konkret skri�ligt overblik.

- Vil være relevant at få et bindeled til Aale i bestyrelsen i RMS. Følg op på
vedtægter - kan vi diktere at Aale skal være repræsenteret?

- EA påpeger udfordringer om elev-ønsker, chips-test, kommende
klassesammensætninger.

- Der er i bestyrelsen opmærksomhed på at afskaffe elev-ønsker til kommende
7.årg. Husk at beskriv hvorfor dette er en god idé.

9 ● Forældrehenvendelser 5 min - intet

10 ● Eventuelt 5 min - evaluering af juleklip i afd. A. Forslag om fælles velkomst og samling, sang inden
de går i klasserne. Dejligt arr. fedt med musical.

- Næste møde er 1. marts fælles + lokalt. Mødet d.. 28/2 aflyses

Punkter til næste møde:


