
Skolebestyrelsesmøde  
mandag den 22. oktober 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.30 
 

 
 

Den 8. oktober 2018 

Fraværende Anders Kildedal, Carsten Hansen, Kim 
Pagels og elevrepræsentanterne 

1. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

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

a. Evaluering af forældremøderne i 
august: fint med et kort oplæg v/SB, 
særligt det konkrete arbejdet med IT.  
D. 21. november kl. 18.30 er der et oplæg 
v/Thomas Petersen på UG omkring SB-
arbejdet. Stemning for at deltage fra HA. 
Mette giver en tilbagemelding 
b. intet 
c. lærernes dag blev fejet på bedste vis. 
SB fik pyntet op på personalerummet og 
kage til lærere og pædagoger.  
Fernisering af projekt ”Kloge hænder” 
tirsdag d. 23. oktober kl. 17-18. 
Stillinger er tæt på at være besat.  
Idrætsuge i uge 39. Skolen og foreninger 
har samarbejdet omkring ugens 
aktiviteter, og pt. laves der evalueringer. 
Forældremøde for kommende 0. klasse er 
afholdt i samarbejde med børnehaverne. 
(husk at SB skal have mulighed for at 
deltage). 
Kåringer ifm. 9. klassernes sidste skoledag 
er blevet indskærpet. Nyt koncept 
fremover.  
LUA (Læring og Udviklings afdelingen) er 
ramt af flere medarbejdere der stopper  
d. intet 
e. afbud 
f. der er afsat penge til næste etape af 
skoleudbygningsplanen på HA 

2. 17.50-18.00 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Princip for erhvervspraktik 
Bilag 

Tilføjer en linje der beskriver målet med 
praktikken og link til lovgivningen. 
Vedtaget oktober 2018 



3. 18.00-18.20 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Forventet regnskab for 2018 
 Budget 2019 

Bilag 

Gennemgang v/Pernille. Sidste år blev der 
skåret i fagbudgetterne, hvorfor 
råderummet i dette års økonomi, bl.a. 
prioriteres til fagene, samt læringsmiljøer i 
indskolingen, udendørs legebaner og 
medarbejdertimer til udvikling af IT. 
Budgetaftalen 2019 er godkendt. Mangler 
den endelig udmelding til skolerne 

4. 18.20-18.30 (Orientering og drøftelse) 
 
Lærerlønsanalysen gennemgås med fokus på 
særlige nedslagspunkter 
 
Bilag er fremsendt 

SB´erne i Solrød er fortsat optaget af 
lærerlønsanalysen. Arbejder på at lave et 
møde med Økonomiudvalget, med 
deltagelse af enkelte SB-medlemmer fra 
skolerne.  
Claus deltager fra HA  

5. 18.30-18.50 (Orientering) 
 

 Byrådets pejlemærker 
 Pejlemærker fra Retning og mål 
 Opfølgning fra møde med FU-udvalget 

 
Bilag 

Orientering v/Pernille 
 
 

5. 18.50-18.55 (Orientering) 
 
Skoleudbygningsplanen for 2019-2022 

 
Bilag 

Udkastet kan kædes sammen med 
kommunens pejlemærker og Retning og 
mål for skoleområdet 
 

6. Evt. Makerspace-projektet efterspørger mere 
konkret beskrivelse af forløb. Hvordan vil 
et Makerspace-lokalet kunne bidrage til 
undervisningen? Forløb der er koblet op på 
brugen af IT-udstyr. Konkret beskrivelse af 
hvorfor et Makerspace kan bidrage til 
udvikling og læring på Havdrup Skole 

 
 
 
 
 

 

  

  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  
22. januar 2016 

Måned Fast emne/aktivitet 

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. 



 
Løbende:  
 Aktuelle emner  

 De enkelte principper 

 Oplæg fra eksterne 

 Evaluering af indsatser fx elitehold, læsebånd, bevægelse, skolereform 

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

 
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 

 



 Drøftelser med fagudvalg 

 

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

Ledelsesinformationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel 

fraværsstatistik, evt. Forældreundersøgelser. 

 
 


