
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF) Sted: Personalerummet Dato: 10.08.22                     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: Sussie, Anne Mette, Christina, Jakob, Catja, Piet, Troels, RC, EA, KE, FP
Fraværende:
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! Der er  forslag om at tilføje kolonne til angivelse af om punktet er til
orientering, drø�else, beslutning eller andet i de fremtidige dagsordener.

b) Godkendt
c) Sussie

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) Sammenlægning af 9. klasser
Sekretærstilling, opsamling på tilmelding

til introkursus for SB
e)

20 min
a) Ingen
b)
c) God opstart på alle områder.
d) Ansættelsesudvalg til pæd. 22.8 kl 15-17.30 - Piet deltager

Ansættelsesudvalg sekretær 30.8 kl 13.00 - 17.00 - Jakob deltager
Orientering om klassesammenlægning på 9. årgang. Økonomien er fortsat som
forventet - et underskud på den ordinære dri� på ca kr 650.000. Facilitetsplaner
vedr. kloge kvm. kan læses på pkt. 59 på dette LINK

e)

3 ● Nyt fra Elevrådet - udgår elevråd ikke valgt endnu 0 min Vælges inden næste møde

4. ● Forretningsorden for SB og
Årshjul + mødedatoer

- udkast til forretningsorden vedlagt
- tidl. årshjul vedlagt
- revidering af principper og

værdiregelsæt indtænkes i årshjul

50  min.
inkl.
spisning

Forretningsorden revideres som planlagt. Revideret forretningsorden lægges på fællesdrevet
e�er redigering. Bestyrelsen ønsker fremover en mere udpræget grad af forhandlingsreferat
fremfor beslutningsreferat. Der vil fortsat komme et “forældre-referat” udarbejdet af en af de
forældrevalgte.
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Årshjulet er revideret.

5. ● SB-repræsentanter på de
forskellige årgange

- Fordeling af forældrerepræsentanter
på årgange

- Talepapir til forældremøder
- Oversigt over forældremøder

20 min. Årgangene er fordelt - se bilag
Sussie skriver talepapir til brug på forældremøder.
Billede af skolebestyrelsen til FB, aula, hjemmeside og forældremøder - taget ved mødets
afslutning.

6. ● Stormøde for årgangsråd d. 20.
sept. 22

- Forberedelse 30 min. Anne Mette og Catja forbereder mødet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan tildeles opgaver
på forhånd.  Samtale om, hvilke områder årgangsråddene kan tage op med lærere,
årgangsteam og skolens ledelse. Bestyrelsen beder ledelsen om at drø�e skolens synspunkter
inden udarbejdelse af ovenstående talepapir.

7. ● Orientering om nye test,
evaluering og skoleudvikling

- bilag vedhæ�et 5 min. Skoleleder orienterer om en kommende arbejdsproces, hvor bestyrelse og øvrige forældre
forventes at skulle give input til, hvordan de nye tiltag skal udmøntes på Rask Mølle skole

8. ● Orientering om ny legeplads 10 min. Udvalget har ha� møde med Elverdals praktiske folk, der forudser opstart af etableringen ca i
uge 33. Jakob følger op med det øvrige legepladsudvalg. Bemærkninger til byggetilladelsen
er taget op med Elverdal - tilretninger er foretaget. Delpin skal udføre det kommunale tilsyn.

9.. ● Forældrehenvendelser 5 min. ingen

10. ● Eventuelt 5 min. intet

Punkter til næste møde: Skolefest, skolebod,


