
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato: 22.11.2021              Tid: 16.30-18.30 here�er forældre

årgangsmøde

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: Christina , Elevrådsmedlemmerne.
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) Majken klarer det - der laves et rul.

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) Henvendelse om skolestart og klassedannelse - emnet tages op i foråret
c) Studieuge med værksteder, som var styret af 8. årgang. God og indholdsrig uge

med god forældreopbakning. Alle samlet i hallen mandag - spændende oplæg.
Relationerne på tværs af årgangene er styrket.
Spørgeskemaundersøgelse bl.a. lærere og bh-klasseledere for evaluering af
A20/Hedensted A�alen og skoleplanens betydning for medarbejderen. I december
er der fælles opsamling for TR og skoleleder, sammen med andre skoler.

d) “Fagligt lø�” e�er Corona - Hedensted kommune er tildelt 2,8 mill. Rask Mølle
skole indsender i denne uge ansøgning om at få del i pengene. Der kræves en del
dokumentation for indsatserne, der evt. tildeles. Corona-test og den lokale
smitteopsporing �ngerer godt i Hedensted kommune.

e) Intet nyt
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3 ● Nyt fra Elevrådet - Fraværende

4 ● Legeplads v/udvalg Opdatering på proces og
Beslutninger

10 min Udvalget har ha� møde med en legeplads-leverandør/entreprenør - God og involverende
proces med mulighed for del-etableringer. Der tænkes på alt fra placering henover �nktion
og helt til læringsmål. Helhedsplan og en a�ale om samarbejde om planen er under
udarbejdelse. Udvalget har fokus på koordinering af sit interne arbejde, så processen skrider
planmæssigt fremad. Der er afsat 180.000kr fra Hedensted Kommunes
“legeplads-genetablerings-pulje”. Pengene vil blive anvendt hurtigst muligt og
legeredskaberne sættes op umiddelbart dere�er.

5 ● Medarbejderundersøgelse 2021 Gennemgang af resultater 2021 og et blik tilbage
til 2019 og 2017.

30 min Det ser  rigtig fl� ud. Tilfredsheden er høj blandt medarbejderne. høj svarprocent 98% super
fl�. Medarbejderundersøgelsen blev set i et historisk perspektiv - 2017 - 2019 - 2021.
Tilfredsheden er generelt betydeligt  forbedret.  Bestyrelsen følger op og kvitterer over for
ledelse og personale. Forvaltningen har også kvitteret for arbejdet på RMS. Der er taget
initiativ til orientering til forældre. Bestyrelsen arbejder med skri�lig udmelding. Det er a�alt,
at bestyrelsen vil være til stede en e�ermiddag.

6 ● Forældre Årgangs Mødet Klargøring af programmet afklaring mm 30 min Praktiske gøremål og klargøring til mødet.
Skolebestyrelsen har n�ater fra mødet, punktet evalueres på næste bestyrelsesmøde.

7 ● Princip for samværsregler på
RMS

Tilbagemeldinger fra afdelingerne
Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Udsættes

8 ●

9 ●

10 ● Forældrehenvendelser ? Ingen

11 ● Eventuelt ? Opfølgning på invitation af SB til fælles foredrag/input sammen med medarbejderne den 15.
dec.

Punkter til næste møde:Punkter til næste møde: De timeløse fag, Ordblinde på RMS, Trivselsundersøgelsen for elever, medarbejdertilfredshedsundersøgelsen


