
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato:   24.02.2022                          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: 2
Referent:  MO
Forældrereferent: Christina

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, b, c: Godkendt

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)

15 min A): Legepladsudvalget sigter mod kombimøde i april med valg til SB + info om
legeplads.

C): EA informerer om forløb med Arb.tilsyn. Stor ros for skolens arbejde og
proces.
Vi har lavet ny tradition med Høvdingebold/Dodgeball fremfor hockey dag for at
aktivere flere elever af gangen. God feedback fra eleverne. God Stemning.
Afslutning naturfagsmaraton med en lokal konkurrence - god dag i Aulasalen.
Fastelavn på mandag i afd A.
Udskolingen skal til Tørring Gym og se musical.
8. årg. skal i brobygning.

D): Foreløbig er der indikation af et overskud til overførsel fra 2021.
Sund dri� på skolen. Vi skal være obs på, at vi kan spare op til legepladsen -
overskuddet skal bruges på dette. SB ønsker at vi er offensive på at få midler.
SB kan lave et skriv ang. legeplads og elevrådet evt. også.
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Ikke mange ansøgninger til skolelederstillingen p.t. Dog har vi en række
kandidater på besøg.
Samarbejdsmøde med Aale-hjortsvang børneby 2. marts i Aale kl. 17.00 - 18.45.

3 ● Nyt fra Elevrådet - 5 min - Bortfalder pga. fravær.

4 ● Princip for samværsregler Status fra arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe Christina, Trine og Majken.
Debat om oplægget - og input til nye
samværsregler.

30 min - SB/arbejdsgruppe har taget udgangspunkt i input fra afdelingerne. Hvad vil vi
gerne signalere, og hvordan får vi flere input. Afsæt i skolens vision,
værdigrundlag. Det debatteres om vision og værdigrundlag kan moderniseres.
Dette skal vi nok også kigge på på kommende møde.

- Arb.gr. vil gerne opdatere samværsregler, der i nuværende form virker “lidt
forældede”.

- Bilag for konkrete forslag fra arb. gruppe ligger i SB’s drevmappe.
- Hvordan får vi samværsreglerne “levende i praksis?”
- Input - meget af vores materiale er outdatet. Trænger til servicetjek på principper,

logo, værdigrundlag m.m. Hvor starter vi? Hvad er rammen? Inspiration fra
kommunens børne-ungepolitik/skolepolitik. SB laver en makroramme personalet
kan arbejde ud fra. Processen skal helst i mål inden sommerferien. Udvalget laver
nyt udkast til kommende møde.

5 ● Udviklingsplan kommende år
og Skoleårets planlægning

Præsentation af de kommunale planer og skolens
egen udviklingspunkter.
Skemalægningsprincipper

15 min - MO og KE præsenterede planerne. Der skal i kommende skoleår generelt arbejdes
videre med nuværende indsatsområder: professionelle læringsfællesskaber,
forældresamarbejde, kapacitetsopbygning. Vores hovedfokus lokalt på RMS og
kommunalt bliver dog fælles kompetenceudvikling omhandlende: Mangfoldige og
udviklende læringsfællesskaber.  Dette danner �ndament og leder frem til
yderligere afdelingsvist fokus på enten elevinddragelse, forældresamarbejde eller
relationsarbejde i 23/24.

6 ● Forretningsorden og årshjul Evaluering og justering - Følg dette link og dette
link
Planlægning af det kommende års møder

15 min - Skal nogle datoer flyttes i emne/indholdsdelen i årshjul? Forældremøder .
punkter til aug skal drø�es allerede i maj.

- Planlægning af stormøde skal fremrykkes til før sommerferien. Guide til
årgangsforældreråd.

- Dimission skal på i marts-maj, så det er afstemt hvem der tager den.
- Skoleårets planlægning pkt. flyttes til marts.



Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Forretningsorden
-Udsættes til næste møde

Øvrigt
Ryd op i bestyrelsens arbejdsmapper på drev og kald dokumenter det de er. Der
skal vælges en redaktør.

7 ● Parskolesamarbejdet og
klassedannelse

Som forberedelse af mødet den 2. marts i Aale 10 min - Brev eller princip? Signalforvirring. 3-4 dokumenter. Tænk på overskri�er.
- Hvad er målet -> princip
- Proces? Loyalitet? Er begge parter hørt? Vi skal være synkrone i udmelding til

forældre i Aale og RMS..
- KE kan evt. lave et formøde med Frank for at forventningsafstemme inden

fællesmøde.
- Erfaringer fra andre steder? Skal ønskerne fra eleverne droppes? Kan Aale lave to

tre grupper på forhånd, som vi tager afsæt i?  Inddrage elevsamtaler inden
fordeling? Er en oplevelse af, at der er meget envejs kommunikation fra RMS til
Aale - der kommer ikke så meget den anden vej.

8 ● Forældrehenvendelser 5 min - Forældrehenvendelse til Sussie. ang. lærer. Utilfredshed. KE har informeret Finn
G om dette. Handler om materialevalg/metode.

9 ● Eventuelt 5 1) Hvem er på valg? Anne Mette, Christina B. fortsætter. Mangler 5 nye kandidater.
Sussie, Jacob genopstiller. Vi skal have rekrutteret nye medlemmer. Valg 26. april.
Kan udnytte forårets forældremøder til at reklamere. Skolen skal finde datoer til
møderne og melde tilbage til SB, så de ved hvornår de skal komme.

2) Maiken. Kan vi gøre det attraktivt at søge vores skolelederstilling med en viral
præsentation.? Dette kan afprøves, hvis der bliver genopslag.

3) Kursusmulighed ved skole og forældre - SB-seminar teams 12. og 26. marts.
Onlineseminar. 500 kr pr. pers. 300 kr ved 3 pers.

4) Dimission - skal 8 årg. elever, der forlader skolen deltage? Ikke stemning for
dette. Man kan evt i stedet lave et socialarr. via årgangsforældreråd. i
forældregruppe.

Punkter til næste møde:: De timeløse fag, Ordblinde på RMS (barsel), Trivselsundersøgelsen for elever), Eva. BYOD(sept/okt.), Princip for samværsregler, pkt 6 igen, Skolebestyrelsesvalg


