
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 12. december 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.30 
 

 
 

Onsdag den 12.12.2018 

Fraværende Mia 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: intet 
c: revideret møderække grundet ændringer i 
FU-udvalgsmøder. Se bilag. Skolelederne har 
deltaget i et FU-udvalg, hvor de har fortalt 
om skolepolitiske mål. LUA (Læring og 
Udviklingsafdelingen, tidl. Skole og Dagtilbud) 
har fået nye medarbejdere, og pr. februar 
starter ny direktør. 
På skolen er der ansat nye medarbejdere, 
Benjamin S. Strøm og Uffe Hanning. 
Skolens gode økonomi i 2018 har givet 
mulighed for indkøb af diverse materialer og 
udstyr. Bl.a. indkøb af møbler til 
fællesrummet i spor U, nye computere til 
medarbejderne, nyt læringsmiljø til IA og IB, 
chromebooks til et par klasser i indskolingen, 
termoplastbaner er malet op og bordfodbold 
til spor M 
d: dialogmøde om de færre bindinger i fælles 
mål i fagene. Arrangeret af UVM, KL og DLF. 
Efterfølgende fælles drøftelse i kommunalt 
regi.  
SFO har holdt julearrangement. Færre besøg 
i år. Overvejer om arrangementet skal 
placeres samme dag, hvor skolen også har 
klippeklistredag(?).  
e: i spor U har de haft sporfest. Indeklimaet i 
storrummet i spor U er meget svingende 
(koldt om vinteren og varmt om sommeren). 
Efterspørger om der kan betales med 
mobilpay i boden(?).  
Efterspørger om der kan sættes kasser op til 
genbrug af papir. Bordtennisbat til fælles 
brug i spor U 
f: intet at bemærke 

2. 17.50-18.10 (Orientering) 
 
Direktionens årsplan 
 

Bilag 

Kort gennemgang ved Pernille 
 



3. 18.10-18.20 (Orientering og beslutning) 
 
Budget 2019: Orientering om fagønsker 

 

Gennemgang af bilag med budgetønsker for 
fagene og digitale læringsmidler 

 

4. 18.20-18.30 (Orientering og drøftelse) 
 
Skolepolitiske pejlemærker (Retning og mål) 

Byrådets pejlemærker 

 
Bilag 

Præsentation af model, hvor byrådets 
pejlemærker, kommunens værdier, 
skolepolitiske pejlemærker og videre til 
skolens mål ser ud i en kontekst her på 
skolen. Bilag sendes ud med referatet. 
Punktet tages op senere 

5. 18.30-18.35  
 
Evt. 

Spørgsmål til bilag omkring lærerløn. SB har 
ikke hørt nærmere omkring møde i det regi. 
 

Fra kl.18.35: 
Julefrokost 

 

  

  

  

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. 
 

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. 
 



 
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. 

 
 

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 
 


