
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog. 
 
 

 
 

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF)  Sted: Personalerummet      Dato:       25. november 2020                      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 drift og udvikling . 

Mødedeltagere:  
Fraværende:  
Referent:  KE 

Info: Vi sørger for mad og drikke.      

 
Emne 

Formål med punktet 
(- kort beskrivelse og status) 

Varighed 
(tid/min.) 

Beslutning  
(Noter/referat – hvad har vi drøftet og aftalt?) 

1. ● a) Godkendelse af dagsorden 
● b) Forældreref/nyhedsbrev  

 

 
 
 

5 min.  a) Godkendt 
b) Jakob (Hvor skal dette offentliggøres?) - vi ønsker det udbredt både på aula og 

facebook - mange platforme, så det kan komme ud. 

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

 
a) 
b) Henvendelser tilkendegives og 
tidsestimeres- behandles sidst på mødet. 
c) 
d) 
e) 

20 min   
a) Intet udover formandsrunden - se senere. 
b) En henvendelse til bestyrelse og ledelse om forældrepars bekymring for en 

klasses trivsel. Ledelsen har afholdt møde med forældrene. 
c) HumanAct-indsats er afsluttet med repetition og et fælles bud på fremtiden for 

Rask Mølle skole. Det var en god afslutning med god opbakning og indsats fra 
alle. Bestyrelsen opfordrer til at et par repræsentanter fra personalet laver en kort 
fortælling om den oplevede succes. Det har været en stor opgave at få de største 
elever til at gå ud i pauserne - eleverne er taget med på råd i forhold til at skabe 
ændringer. Udskolingen arbejder på en fælles løsning. Der har været TR-valg. Eva 
Andersen blev valgt. 

d) Personalet gør en stor indsats for at guide eleverne til en adfærd, der er i tråd 
med corona-retningslinjerne. Formandskabet for elevrådet har fået en orientering 
om forretningsgangen for elevrådets input til og deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 
Håndbog i bestyrelsesarbejde er bestilt til alle i bestyrelsen. 
Forældretilfredshedsundersøgelsen er modtaget. Arbejdet med at analysere og 
forholde sig til den er i gang på skolen. Corona - skolen forholder sig altid til de 
gældende retningslinjer og opfordrer alle til at følge de retningslinjer, de 
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modtager fra de myndigheder, de har været i direkte kontakt til. Lærerne følger op 
på manglende tilmeldinger til skole hjemsamtaler.  
De økonomiske nøgletal for regnskabsåret blev gennemgået. Økonomien er i fin 
balance, bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med den flotte udvikling, der er 
opnået for skolens økonomi over de sidste år. 

e) 

3  ● Nyt fra Elevrådet  - Udgår    Elevrådsmedlemmerne deltager ikke på dette møde. 

4  ● Formandsrunden den 18. 
november 2020  

Orientering vedr. afholdt formandsrunde: 
Torsten Sonne og Ole Vind. 

  Kort gennemgang af præsentationen fra mødet. Som pointer fremhæves tilstanden på vores 
legeplads, ungdomskultur, kloge kvadratmeter, tanker om strukturelle 
ændringsforslag….Slides gennemgået. 

5  ● Roller og forventninger: 
Skolebestyrelsen og ledelsen 
varetager sammen skolens 
ledelse - Vores fælles mål er at 
spille hinanden gode. 

Information og drøftelse af SB arbejdet. 
Professionalisering af møderne og 

samarbejdet. 
 
 

  Der er lavet et forslag til beskrivelse af bestyrelsens arbejde og samarbejdsformer, samt et 
forslag til årshjul. Dokumenterne sendes til bestyrelsesmedlemmernes gennemsyn. Der 
indkaldes til et arbejdsmøde tirsdag den 8. december kl 17:15 - 20.00. 

6  ● Henvendelser til bestyrelsen   Drøftelse af hvordan vi modtager 
henvendelser til bestyrelsen. 
Krav til en henvendelse mm 

  Punktet udsættes til næste møde 
 
 

7  ● Tilfredshedsundersøgelsen  Drøftelse: 
(https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og
-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfre
dshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsun
dersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/)  

  Punktet udsættes til næste møde 
 

8  ● Næste møde  Vi vil foreslå, at mødet den 14. januar bliver fra 
17.- 20.30. 
Dette vil give os bedre tid til at arbejde med bla. 
principperne. 

  Mødet forlænges som foreslået. 

9         

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
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Punkter til næste møde: Principper, info vedr. Aula, årshjul for SB, økomomiudvalg 

10  ● Forældrehenvendelser    ?   

11  ● Eventuelt    ?   


