
Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 14. marts 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -19.30 
 

 
 

Torsdag den 14. marts2019 

Fraværende Kim Pagels og Mie Kruchow 

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: tilbagemelding på analysen af 
lærerlønninger, hvor direktionen og FU 
har sat det sidste punktum. 
c: ny direktør på skoleområdet er 
startet.  
Byggeriet af naturfagsbygning er tæt 
på afslutning. Sidste del af byggeriet 
har været udfordret og derfor blevet 
forsinket. Næste etape af renovering af 
bygning F startes op pr. 1. april.  
Ledelsen arbejder på opslag til SFO-
lederstillingen.  
Opstart af teknologiforståelse som fag i 
indskolingen. Kommet godt fra start.  
Fagfordelingen for kommende skoleår 
er startet op.  
SB skal komme med input til emne til 
drøftelse med FU.  
Ekstra samarbejde med SSP omkring 
indsatser og opmærksomhed ift. 
episoder på og omkring skolen.  
d: drøftelse af traditioner på skolen ud 
fra en værdiskabelon. Gode erfaringer 
med mobilfri skole på enkelte dage og 
uge 7 i spor U.  
SFO`en ser frem til ny leder.  
e: ønske om papirholder til 
klasselokaler i spor U. Ønsker ”trappe” 
løsning ift. at komme ind på 
fodboldbanen. Deltager i møde med FU 
og andre elevrødder fra Solrød. Gode 
drøftelser omkring sund mad, 
ungdomsliv, udendørsarealer, forslag 
om årlig hovedrengøring 
f: drøftelse af punkter til møde med FU-
udvalget. Fokus på teknologi og 
prioritering af ressourcer. Den gode 
historie fra teknologiforståelse i 
indskolingen. Dannelsesarbejdet. Send 
gerne flere punkter efterfølgende til 
Pernille (inden d. 20. marts). 



2. 17.50-18.20 (Orientering og beslutning) 
 
Fagfordeling: 
 Konsekvenser af ny aftaletekst for folkeskolen 

 Øvrige opgaver (sparring, flere supplerende 

uv.) 

 Understøttende undervisning 

 Praksisfaglighed: Valgfag 

 Teknologiforståelse i indskolingen 

Bilag: Princip for holddannelse 

Forventer at loven vedtages inden 
sommerferien. Forholder os til, at 
skoledagen forkortes i indskolingen, 
mulighed for tolærerordning på 
mellemtrinnet og i udskolingen, og 
konvertering af USU til præst.  
Toårigt obligatorisk valgfag for 
kommende 7. årgang. Kommende 8. 
og 9. årgang fortsætter på 
nuværende ordning for valgfag.  
Teknologiforståelse på 1. og 2. 
årgang i kommende skoleår. 
Indledning til princip for 
holddannelse. Rettelser og endelig 
godkendelse senere, enten pr. mail 
eller næste møde. 
Mulighed for at lave 
teknologiforståelse/digitalisering 
som valgfag i udskoling, evt. ved at 
bruge USU-lektioner på det. 

3. 18.20-18.40 (Orientering og beslutning) 
 
Forretningsorden for Skolebestyrelsen: Mette 
skriver på en ny forretningsorden 
 
Bilag: Nuværende forretningsorden 

Udskydes til næste møde. 

4. 18.30-18.50 (Orientering og drøftelse) 
 
Omprioriteringskatalog og handlekatalog grundet 
besparelser, beskrivelse af processen 
 

Orientering om at skolerne skal 
pege på ting/områder der kan 
spares væk (serviceforringelse). 
Omprioriteringskatalog der peger på 
en omfordeling af ressourcer på 
forskellige områder. 

5. 18.50-19.05 
 
Orientering om forskellige opgaver, der er i proces, 

der løses af og samarbejde med LUA: 
AULA, dannelsesstrategi, kompetenceplan, 

kvalitetsrapport 
 

Ansættelser i LUA.  
Aula (erstatning af forældreintra og 
lærerintra) tages i brug i august 2019, 
dannelsesstrategien i Solrød Kommune 
er sat i proces, kompetenceplanen for 
Havdrup skole er under udarbejdelse og 
kvalitetsrapport er færdig. 

6. 19.05-19.20 
 
Hvordan kan der arbejdes med, at Skolebestyrelsen 

bliver mere tydelig ift. de andre forældre, f.eks. 
mht. skolens værdier, adfærd, skolens 
principper osv. 

 
 

Drøftes videre på næste SB-møde. 
 



7. 19.20-19.30 
 
Evt. og P-plads 
 

Rygning i naboområdet 
Næste møde: fagfordeling, 
gennemgang af kvalitetsrapport og  
tilbagemelding på makerspace. 

  

  

  

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. 

 Evt. klassesammenlægninger, der skal have virkning i det efterfølgende år. 
 Årligt eftersyn af forretningsorden. 

 
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. 

 



 
Løbende:  
 Aktuelle emner  

 De enkelte principper 

 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. 

 
 

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 

 


