
Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag d.12.september 

2019 

i personalerummet kl. 17.30 -

18.30 
 

 
 

Torsdag d.12.september 2019 

Fraværende Gitte Muxoll og Claus Rydkjær.  

1. 17.30-18.15 (beslutning) 

 

 Fastlægge proces for principdannelse 

og for arbejdet med principper 

 Gennemgang af nuværende principper 

 Udvælge principper, der skal revideres 

 Aftale om nye principper 

 

Bilag: Princip for udarbejdelse af 

principper 

Fokus på proces i forhold til udarbejdelse af 

principper, med inddragelse af både elever, 

forældre og SB.  

Udkast til princip for udarbejdelse af principper 

på Havdrup Skole rettes til og sendes med 

referatet ud. Godkendes på næste møde.  

Skoleledelsen faciliterer en proces hvor 

drøftelser i forskellige fora går forud for endelig 

udarbejdelse af princip, og den endelige 

godkendelse i SB. Evt. brug af refleksionsskema 

for principper.  

Kort gennemgang af nuværende principper. 

Oversigt med principper der er 

vedtaget/revideret er delt ud på mødet.  

Revidering af princip for skole-hjemsamarbejde 

og princip for trivselsarbejdet er foreslået, samt 

bud på tre nye principper:  

Faglighed og kvalitet i undervisningen  

Teknologiforståelse/Digital dannelse  

Åbenhed og tilgængelighed.  

Gerne trække på professionel viden/forskning til 

at belyse emnerne. 

På næste SB-møde drøftes opstart af nyt princip 

for teknologiforståelse/Digital dannelse. 

Ledelsen kommer med et bud på kommende 

arbejde med principarbejdet, hvor det kan 

overvejes at tage 1-2 principper op pr. gang, 

således at principper revideres efter behov og 

nye bliver udarbejdet.   



2.  18.15-18.25 (orientering) 

 

Tilsyn: 

 

Vikardækning 

Elevfravær 

Testresultater fra 9.klasserne 

afgangsprøver 

Testresultater fra de obligatoriske test 

Trivselsmålingsresultater 

 

Tages op på næste SB-møde.  

 

3. 18.25-18.27 Kommende punkter: 

 

 Skolebestyrelsens arbejde, kursus med 

f.eks. Thomas Petersen og revidering 

af årshjul og principper 

 Aula 

 Samarbejdsgrundlaget 

 Tilrettelæggelse af SB’s tilsyn  

 Trivselsmåling og testresultater 

  Forventninger til forældre (bilag: 

Claus notat fra sidst) 

 

 Fraværsregistrering. 

 Håndtering af klagehenvendelse/input i 

SB-regi. 

 Forretningsordenen. 

4. 18.27-18.30 Evt. Opstillingsmøde til SB er overstået. Kim 

Kirkegaard Zachariassen er valgt som nyt 

medlem af SB. Kim er far til elev på 0. og 3. 

årgang.  

Britt Alhstrøm, kommunal IT-vejleder, 

kommer på næste SB-møde. 

Fokus på opsamling og referatskrivning på 

møderne.  

  

 
 

 

 

 

 


