
Skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 14. august 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.30 
 

 

Fraværende Kim Pagels og Asta M. Hermansen 

1. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

      a:  formanden  
      b:  de forældrevalgte 
      c:  skolen/ledelsen    
      d: medarbejderrepræsentanterne 
      e: elevrådet 
      f:  FU-udvalget, bilag 
 

a: Intet 
b: Intet 
c: Skole og dagtilbud ændrer navn til SUL, 
Sekretariatet for Udvikling og Læring. Ny leder 
er ansat.  
25. september er der dialogmøde m. SUL, 
politikere og SB-medlemmer. Møderækken 
revideres. Mødet d. 17. september aflyses.  
Byggeriet går efter planen. Deadline for 
byggeriet er februar 2019 
Nyt logo til Havdrup skole er præsenteret for 
medarbejdere, og i forbindelse med opstart af 
nye elever i 0. kl., har alle elever fået t-shirt 
med logo påtrykt.  
Alle medarbejdere deltog i pædagogiske dage 
i Tune, hvor der var teambuilding øvelser, tid 
til samarbejde i forskellige team, oplæg ved 
Freddy Meyer om trivsel på arbejdspladsen. 
Stor tilfredshed i tilbagemeldingen fra 
medarbejderne, og en rigtig god start på 
skoleåret.  
Alle pædagoger kunne deltage i Tune, idet 
medhjælpere klarede tjansen i SFO`en. Tak til 
forældrene for at finde alternative løsninger.  
24. august er der sommerfest i SFO`en. 
Stillingsopslag på baggrund af en opsigelse 
lige inden sommerferien.  
d: Planlægningen af uge 32 (inden eleverne 
mødte ind) har for medarbejderne været en 
god uge med tid sammen med kollegaer og 
tid til egen planlægning 
e: AK er ny elevrådskoordinator. Elevrådet 
mødes her i starten af skoleåret, hvor 
formand for elevrådet vælges 
f: Intet 

2. 17.50-18.00 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Kursus for SB-medlemmer? 

Umiddelbart ikke ønske om kursus.  
Interesse for hæfter om 
skolebestyrelsesarbejdet. Mette tjekker 
antallet af hæfter. Findes ligeledes elektronisk 
på Skole og forældres hjemmeside 



3. 18.00-18.15 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Forberedelse af de kommende fælles 
forældremøder 

Torsdag d. 16. august kl. 18.30 for spor M og 
kl. 19.00 for spor U. Onsdag d. 22. august kl. 
18.30 for IA og kl. 19.00 i IB (tider for 
skolebestyrelsen!). Møder i respektive klasser 
holdes inden og efter fællesdelen. 
Mundtlig årsberetning ved SB.  
Ambitionen med skolebestyrelsesarbejdet, 
daglige arbejde og konkrete opgaver i SB. 
Hvilke fokusområder er der fokus på i dette 
skoleår + valg af SB-medlemmer 

 
4. 18.15-18.35 (Orientering) 
 

 It-strategien 
 

Fokus på Makerspace ift. digital dannelse, 
teknologiforståelse og entreprenørskab. SB 
har haft kontakt med forskellige 
virksomheder, hvor der er indhentet 
anbefalinger ift. etablering af Makerspace, 
både ift. udstyr, kompetenceløft til 
medarbejder og konsulentbistand. Arbejder på 
et oplæg der kan simplificeres inden det 
bruges udadtil. Oplægget præsenteres for IT-
vejledere og andre relevante medarbejder, for 
derved at få input/tilbagemelding fra 
medarbejderside inden næste skridt 

5. 18.35-18.50 (Orientering) 
 

 Princip om erhvervspraktik 

Udkast forelagt, tages op på senere møde. 
Princip drøftes med UUV og de andre skoler i 
Solrød Kommune  
 
 

6. 18.50 -19.05 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Orientering om nye nationale tiltag 
 

Praksisfærdigheder i forbindelse med UPV-
vurderinger er en ny pind i vurderingerne. 
Samarbejdet ”Kloge hænder” er et eksempel 
på tiltag på praktiske færdigheder 

7. Evt. Indhold til dialogmøde:  
 princip for sponsorering/politisk 

opbakning til innovative projekter 
 faglokaler på skolerne 

Skolens ordensregler tages op i MOPU med 
henblik på revidering omkring mobiltelefoner. 
Efterfølgende tages ordensreglerne op i SB 

 
 
 
 
 

 

  

  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  
22. januar 2016 

Måned Fast emne/aktivitet 



 
Løbende:  
 Aktuelle emner  

 De enkelte principper 

August  SB’s tilsyn (årsberetning til forældre og planlægning af tilsynsopgaver/årshjul for det 
kommende år). 

 Fælles forældremøder i sporene. SB redegør for skolens og SB’s arbejde for det kommende 
skoleår. 

 Evt. klassesammenlægninger, der skal have virkning i det efterfølgende år. 
 

September  Gennemgang af kommunens budgetforslag og høringssvar. 
 Fælles møde for skolebestyrelserne for alle brugerbestyrelser. Udtalelse til det kommende 

budget. 
 Status på vision og principper samt plan for ændringer/nye principper. 

 Indskrivning af nye børn og evt. orienteringsmøder med deltagelse af SB i den 
sammenhæng. 
 

Oktober  Implementering af budgettet, håndtering af evt. besparelser og nye initiativer. 
 

November  Budgetopfølgning/regnskab. 
 Møde med fagudvalg inden budgetlægningen, jf. budgetprincip. 

 
December  Solrøds Kommunes direktions årsplan med mål for det kommende år. (Afsæt for skolens 

årsplan.) 
 Budget for det kommende år – drøftelse af budget; evt. møde med fagudvalg, jf. 

budgetprincip. 
 

Januar  Godkende skolens budget. 
 Ferieplan. 

 
Februar  Kvalitetsrapport, drøftelse og udtalelse fra SB. 

 Budget – efter skolelederkonference. 
 Skoleårets planlægning - opstart, prioriteringer i fagudvalg mv. 
 Timefordelingsplanen ud over det obligatoriske timetal. 

 
Marts  Skoleårets planlægning (fortsat). 

 Status på vision og principper og plan for evt. ændringer/nye principper. 
 Proces for indskoling. 

 
April  
Maj  Skoleårets planlægning: Godkendelse af fagfordeling og efterfølgende skema. 

 Budgetopfølgning, herunder opfølgning på SB’s prioriteter i budgettet. 
 Nationale testresultater samt data om uddannelsesparathed mv.  
 Godkendelse af klassesammensætning for de kommende børnehaveklasser (antal klasse er 

givet). 
 

Juni  Opsamling på skoleåret – hvordan er det gået? Fokusområder for det kommende skoleår? 
 Elevernes trivselsmåling 

 



 Oplæg fra eksterne 

 Evaluering af indsatser fx elitehold, læsebånd, bevægelse, skolereform 

 Drøftelser med fagudvalg 

 

Kilder: Dialog på møderne, Oplæg, Kvalitetsrapport, Nationale test, Nationale trivselsmåling, 

Ledelsesinformationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel 

fraværsstatistik, evt. Forældreundersøgelser. 

 


