
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato:       16. juni                      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: MO, SØ, KE, EA, Sussie, Majken, Christina, Trine, Jakob
Fraværende: DO, Maiken
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) tilføjelse af brandinstruks og delegeret til skole og forældre
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) Økonomi
e)

20 min
a)
b) ros for kommunikationen til skolens ledelse og personale
c) afgangsprøver er gået rigtig godt. Langt de fleste elever går til prøve på sædvanlig vis,
ganske få har benyttet sig af at årskarakteren var sikret som prøvekarakter. Skoleplanen har
været drø�et mellem ledelse og TR og mellem TR, ledelse og personalet.
Skoleårets planlægning går rigtig godt. Der er ansat to lærere til specialafdelingen og to
lærere til almen-området.Folier kommet på gulvet, der er straks kommet gang i varieret
undervisning og bevægelse. Et udvalg har valgt at lave en sommerfest for personalet. Der er
mange tilmeldte ca. 40 - dejligt at kunne mødes fysisk igen.

d) Økonomien er fortsat i balance med udsigt til et mindre overskud.
e)

3 ● Nyt fra Elevrådet - Udgår

4 ● Mødedatoer for næste år Hvilke dage skal vi afholde møderne på? Der afholdes møder på rullende dage dog ikke fredag.
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vi ønsker, at tirsdag bliver friholdt pga.
“kommunal dag”.

E�erfølgende tilpasser KE og DO datoerne i
forhold til skoleårets planlægning.

5 ● Forældremøder
august/september. ● Hvem deltager hvornår. Hvilke

datoer kan du deltage?

17. aug: 2. + 4.  (16.30-18.00) Majken,
23. aug: 0.+7.+5.+3.  (16.30-18.00) Christina, Sussie, Maiken,
25. aug: 8. årg. (17.30-19.00) - Lærerne er på kursus indtil kl. 17.00. Trine, Jakob
26. aug.: 1.+9.+6. (16.30-18.00) Jakob, Majken
30. aug.: MUA (16.30-18.00) Sussie, Maiken
6. sep.: IKABC (16.30 - 18.00) Trine, Majken
30. aug: UGO: (16.30 - 18.00) ?
15. sep: MU-S: (15.00-16.00) ?
Talepapir: Punkter Princip om skolehjemsamarbejde - orientere om skolebestyrelsen -
punkter fra sidste talepapir - valg næste forår - kontaktforældre (årgangens bindeled til
bestyrelsen) - dialog med bestyrelsen - kommunikationsvejen - sagsgangen for bestyrelsen -
hvad kan bestyrelsen bruges til. Pixiudgave af fortælling om princip-arbejdet. Billeder af
skolebestyrelsens medlemmer. Jakob og Trine laver indhold, Sussie laver layout. Deadline for
indhold 31. juli, Deadline layout 10. august.

6 ● Større frihed til grundskolerne ● UUV-timer kan veksles til
dobbeltdækning (to voksne i klassen,
med faglighed/trivsel i fokus

Skolebestyrelsen bakker op om skolens forslag til konvertering af understøttende
undervisning til tolærer-ordning. Skoleugen kan således kortes af med en lektion for 4. 5. 6.
8. og 9.årgang. For 7. årgang kortes af ugen af med to lektioner.
For specialafdelingen bakker bestyrelsen op om, at der kan arbejdes på at få samme mulighed
for specialklasserne om mandagen i lektionen fra kl. 14-15.
Bestyrelsen spørger til personalets syn på forslaget. Medarbejderne fortæller at de ser
positivt på at timerne kan bruges til fx co-teaching. En positiv sideeffekt er bedre mulighed
for at mødes og samarbejde.

7 ● Skolepatrulje v/udvalg ● Politiet har været forbi, og ser det
ikke som en nødvendighed.

Bestyrelsen vil have fokus på om, behovet ændrer sig i takt med bebyggelse af
udstykningerne tæt på skolen. Bestyrelsen ønsker at arbejde for en ændring af trafikkulturen
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● Der kunne opfordres til at benytte
fodgængerfeltet.

i forbindelse med aflevering af elever om børnene. Medarbejderne foreslår, at emnet tages op
på forældremøderne i august/september. Kan flere børn gå eller cykle i skole, så mængden af
biler reduceres?
Politiet har været på besøg for at observere. P.t. følger vi politiets vurdering om, at der ikke
er behov for skolepatrulje ved fodgængerfelterne morgen og e�ermiddage.

8 ● Legeplads v/Udvalg ● Status fra udvalget Udvalget har mødtes en enkelt gang. Bestyrelsens medlemmer ønsker et tættere og mere
involverende samarbejde med skolens medlemmer i udvalget. Det er frustrerende for alle, at
legepladsen mangler de tidligere muligheder. Processen må forventes at vare et stykke tid.
Der skal først findes ønsker og muligheder, dernæst vælges løsninger og findes midler og
søges fonde og sponsorater.
Det foreslås at lave en proces med forskellige etaper, hvor der udpeges nogle legeredskaber,
der prioriteres og kan købes alt e�er den tilgængelige økonomi fx hvad bygges, hvis vi har
100.000kr, 400.000kr, 1.000.000kr osv.
Bestyrelsen ser gerne at der også indtænkes legeområder, der kan bruges til læring i
skoledagen..

9 ● Lejrskole- og andre sociale ture
Princip

● Gennemgang af ændringer og
godkendelse af princippet.

Punktet udsættes til næste gang.

10 ● Brandinstruks ● Godkendelse af instruks, der er lavet
med vejledning fra
beredskabsstyrelsen og godkendt af
brandinspektøren

Instruksen er godkendt

11 Delegeret til skole og forældres
årsmøde

Skole og forældres årsmøde er 19. - 20.
november

Bestyrelsen kan sende to delegerede. Tilmeldingsfristen er 30. september
Delegerede kan melde sig på næste bestyrelsesmøde.

12 ● Forældrehenvendelser ? - positive tilbagemeldinger på vores virtuelle seance med  - kend din lokale
folkeskole. Godt og informativt.

13 ● Eventuelt ? - Bestyrelsen vil gerne være bedre informeret om ansættelse af nye medarbejdere
og fratrædelser, så de kan medvirke til at afmystificere rygter/fortællinger om
“fyringer”  i lokalområdet.
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Punkter til næste møde: Legeplads

Årshjul
Skoletiden - skal eleverne bliver på skolen mm?
Lejrskole- og andre sociale ture Princip
Valg af delegerede


