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Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF)  Sted: Personalerummet    Dato:  Mandag den 26. oktober               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: Alle øvrige 
Fraværende: Sidsel 
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) Godkendelse af referat 
● c) Forældreref/nyhedsbrev  

 

 
 
 

5 min.  a) Dagsorden godkendt 
b) Referatet er godkendt pr mail - fremover afsættes en uge til godkendelsen 
c) Trine skriver denne gang 

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 nyt udover de nedenstående punkter 
b)Henvendelse om kommunikation og information mellem skole og forældre 5 min 
Henvendelse fra forældre 4 min 
Henvendelse fra forældre 5 min 
c)Motionsdagen afviklet på lidt anderledes facon. Med afstand. Det var en god dag.  
Fokus på corona-retningslinjer og overholdelse blandt elever og lærere. 
International sprogdag for alle var også en god dag. Der er snart TR-valg. 
d)Arbejdet med at implementere lærernes nye arbejdstidsaftale (A20) er igangsat. 
Det ser ud til, at Rask Mølle Skole allerede er godt på vej med mange underemner. 
Corona - Enkelte lærere kan vælge at bære visir. Louise Tidmands foredrag om 
livsduelighed havde mange tilhørere flere hundrede ansatte på kommunens 
institutioner. Foredraget er et ud af fire, der skal støtte op om skolernes arbejde 
med at implementere den nye skolepolitik. Det er nødvendigt at få dræning af 
legepladsen, før legeredskaberne fornyes - der indhentes tilbud. Kommunikationen 
på aula - skal gå begge veje i forhold til opfølgning på episoder - skolen efterlyser 
respons fra de informerede forældre.  
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Økonomi. Budgettet peger lige nu på et overskud for regnskabsåret på 240.000,- 
kr. Der kan stadig komme justeringer i de sidste af årets måneder. 

3  ● Nyt fra Elevrådet  -     Elevrådet: Nadja 9.X er valgt som formand, Anas 8.A er næstformand. Elevrådet har møder ca 
en gang om måneden. Elevrådet har talt om ordningen med at bevæge sig udenfor skolen og 
om muligheden for at deltage i en anden skolesport end skolefodbold. 

4  ● Google Meet  Information/refleksion :: 
Hvordan opretholder vi det fortrolige 

rum? 
 
 

5 min  De møder vi holder skal være fortrolige. Også når møderne holdes som onlinemøder. Der er 
en forventning til at være  på at være online uden at have børn, familie eller andre med i 
baggrunden. Vær opmærksom på at “mute” mikrofonen, når man ikke har ordet.  

5  ● Dialogmøde med SB formand og 
skoleleder. 

Orientering: 
 Dialogmødet og den videre proces 
Legepladsrapport 
 

20 min  Torsten Sonne og Ole Vind kommer på formandsrunde og taler med 
skolebestyrelsesformanden og skolelederen den. 18. nov 0905-1005. kommunens budget for 
2021 er vedtaget. De 17 scenarier er debatteret - inklusiv de 5 scenarier med nedjustering af 
skoleantal eller ændring til børne-universer.  
Der er dialog om kloge kvadratmeter med henblik på evt. at have andre af kommunens 
afdelinger på kontorer på skolerne. Der skal vurderes på om økonomiens fordeling mellem løn 
og drift kan ændres ved at justere på skolestrukturen. Større direkte involvering af ledere i 
undervisningen er også til overvejelse. Skolepolitikken skal iværksættes uden centralt 
dedikerede økonomiske midler. Det er politisk besluttet, at der skal indgås en lokalaftale for 
lærernes arbejdstid. 
Kan der tænkes på tværs af skolerne for større udnyttelse af mulighederne for oprettelse af 
flere valgfag? 
Vi kunne håbe på et lavere gennemsnitligt undervisningstimetal for lærerne. 
Skolens sender de 17 scenarier på mail til bestyrelsen. deadline for feedback og input til 
Sussie eller Dorthe senest den 11. november. Vi  tager emnet op på det næste MED-møde. 
Legepladsen er blevet vurderet og mange legeredskaber er blevet lukket og skolen er igang 
med at afmontere de lukkede redskaber. 
Forskellige muligheder for etablering af en ny legeplads drøftes. Et legepladsudvalg vil senere 
blive etableret. 
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Punkter til næste møde: Info på Aula, Årshjul for SB. 

6  ● Principper  Arbejdspunkt - drøftelse 
De to grupper fremlægger - vi fortsætter 
arbejdet. 

60 min  Antimobbestrategien er blevet gennemlæst og vurderet. Gruppens rettelser og forslag tages op 
af skolens ledelse, MED-udvalg osv. 
Lejrskolebestemmelserne bør omskrives til et princip. Gerne inklusiv retningslinjer for 
samarbejder mellem skole og forældreråd omkring klasseture. Bestyrelsen foreslår, at der 
laves en fast skabelon for principper. Både vedr. layout og indhold. Forskellige input til hvad et 
princip er debatteres.. Til næste møde kan bestyrelsen medbringe eksempler på principper, der 
er gode eksempler. Værdigrundlaget foreslås til revidering og tilpasning til den nye 
skolepolitik.  
Arbejdsgrupperne sender udkast til form og indhold for et princip senest en uge før næste 
bestyrelsesmøde. Enten direkte på mail eller ved at sende det til kontoret, som så sender det 
ud. 

7  ● Skolepatrulje  Arbejdsgruppe nedsættes. 
Vi arbejder ikke med punktet på dette møde. 

10 min.  En arbejdsgruppe skal se på mulighederne for at oprette en skolepatrulje, der skal tages 
hensyn til hvor stort behovet er og hvor ressourcerne til arbejdet skal tages fra. 
Arbejdsgruppens første opgave er at vurdere om behovet for en skolepatrulje. 
Udvalget er: Majken og Trine. 

8  ● Forældrehenvendelser    ?  Henvendelserne drejer sig om kommunikation og information mellem skole og forældre. En ny 
form på henvendelser overvejes og tages op på et kommende møde. evt. skal de være 
skriftlige. 

9  ● Eventuelt    ?   


