Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF)
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 drift og udvikling .

Sted: Google Meet

Dato: Torsdag d. 24. sept.

Tid: 17.00-19.30

Mødedeltagere: DO, SØ, EA, KE, Sussie, Maiken, Sidsel, Majken, Christina, Trine, Jakob
Fraværende: TC
Referent: KE

Info:

Emne
1.

●
●
●

Formål med punktet
(- kort beskrivelse og status)

a) Godkendelse af dagsorden
b) Godkendelse af referat
c) Forældreref/nyhedsbrev

Varighed
(tid/min.)
5 min.

Beslutning
(Noter/referat – hvad har vi drøftet og aftalt?)
a)Godkendt
b) Sendes .
c) Maiken Olsen

2

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

20 min
a)
b) Henvendelser tilkendegives og
tidsestimeres- behandles sidst på mødet.
c)
d) Legeplads uge 40
e)

a)
b)
c)

d)

intet nyt
Intet nyt
Der har været studieuge med temaet “gode omgangsformer” som overskrift. Der
har været arbejdet godt med “Klar til læring” på alle årgange. MED-udvalget er i
gang med en udviklingsproces til styrkelse af MED’s rolle.
Der har været dialogmøde med Læring. Hvor der er talt om skolens status og
udvikling. Emnerne har bl.a. været skolens udviklingsplan, økonomi, “hvad har vi
lært af corona”, hvordan er samarbejdet med eksterne aktører? og status for
legepladserne. Positiv feedback fra forvaltningen. Nogle PLC medlemmer, TR
suppl. deltog sammen med ledelsen. I forhold til økonomien anerkendte Læring
både ledelsen og medarbejdernes det store stykke arbejde med at bringe
økonomien i balance. Skolebestyrelsen anerkendte ligeledes det store arbejde
med at bringe balance i økonomien. Der blev kort talt om den ressourcetilpasning,
som der har været fokus på de sidste par år - nu slå positivt igennem i forhold til
økonomien d.d. (24.09.20). Der er nogle kommende poster, som budgettet ikke
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har kunnet tage højde for, og disse vil have indflydelse på det endelige
årsregnskab.
Skolen har haft besøg vedr. “kloge kvadratmeter” - som udgangspunkt for et
kommunalt overblik bygningernes tilstand og udnyttelse. Der er planlagt
legepladstilsyn fra Hedensted Kommunes samarbejdspartner.
Skolen forudser at budgettet overholdes og er i balance.
e)
3

●

Nyt fra Elevrådet

4

●

Spørgeskema
forældresamarbejde

5

●

Skoleovertagelse

6

●

Principper

10 min

Endnu ikke valgt

10 min

Der har været 197 besvarelser, Personalet er årgangsvist sat igang med at analysere
tendenserne og planlægge indsatser for at undersøgelsens fremtrædende pointer bearbejdes.
Procesplanen blev skitseret. Senere evalueres evt. med en gentagelse af undersøgelsen i hvor
høj grad indsatserne har skabt de ønskede forbedringer.

Den 6. november
Tilbagemeldinger fra forældremøderne.
hvordan motiverer vi forældrene?
Indkaldelse til møde eller?

30 min

Under henvisning til de aktuelle corona-udfordringer/retningslinjer foreslås dagen udsat til
et senere tidspunkt. Skolens ledelse laver et udkast. Bestyrelse og ledelse er fælles om
afsenderrollen.
Der efterspørges beskrivelser af, hvad man kan lave på en skoleovertagelse. Der kunne evt.
være brug for et idekatalog.

Se vedhæftede bilag
Til inspiration.
Gå ind på Skole og Forældre.
(https://www.skole-foraeldre.dk/arti
kel/principper )
Hvad er et princip?
Vi foreslår at vi arbejder med følgende
principper:
1) Skole-hjem samarbejde
2)Lejrskoler, antimobbestrategi
Vurder inden mødet, i hvilken gruppe du ønsker
at deltage 1) eller 2)?

60 min

Der dannes to grupper
Gruppe 1) Trine, Sidsel, Maiken og Majken
Gruppe 2) Christina, Sussie og Jakob

Deltagelse
input fra forældrene
Fremadrettede proces (handlinger)

Grupperne har arbejdsmøder inden næste bestyrelsesmøde.
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Hvordan reageres på den internationale
mærkedag “Lærenes dag”?

7

●

En mærkedag

9

●

Forældrehenvendelser

?

10

●

Eventuelt

?

Punkter til næste møde: Indhold på Aula, Årshjul for SB arbejde, Skolepatrulje

Bestyrelsen laver en anerkendelse for alle medarbejdere. Sussie og Jakob er tovholdere på
dette. De kommende år ønsker bestyrelsen at involvere forældreråd, elevråd eller alle elever i
dette.

lejrskole for 9.årgang i uge 40 udsættes til senere. Referaterne ønskes hurtigt udsendt, gerne
senest en uge efter SB-møderne. Godkendelsen ønskes inden for 2 hverdage. Skolens kontor
ser på dette, inden næste møde.

