
Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 18. december 2019 

i personalerummet kl. 17.30-

19.30 
 

 
 
Onsdag d.18. december 2019 

Fraværende Anna Rosa, John og Morten 

1. 17.30-17.45 (orientering) 
 

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

a. Hørringssvar på Dannelsesstrategien er 

sendt videre.  

Claus og Lars har deltaget i møde med Jesper 

Tangbæk og Kim Sunesen. Drøftelse af 

indhold på møder med skolerne og 

politikerne. Fokus på drøftelser af temaer for 

det fælles skolevæsenet, dog fortsat tid til 

drøftelse af den enkelte skoles udfordringer.  

b. Kim har deltaget i Landsmøde for SB´ere. 

Skole & Forældre har fokus på at samarbejde 

med flere forældre end 

skolebestyrelsesmedlemmer, inddragelse af 

flere forældre på skolerne.  

c. Renoverede faglokaler (billedkunst, 

håndværk og design og madkundskab) er 

overleveret. Indvielse af ny Naturfags-

bygning og renoverede lokaler d. 25. marts. 

(Tager en rundtur i forbindelse med næste 

SB-møde). Renoverede toiletter i IA er en 

stor succes.  

Legestue i skolens lokaler umiddelbart efter 

nytår.  

5. årgang er p.t. ramt af få elever i forhold til 

antallet i de tre klasser.  

Antallet af elever i kommende 0. årgang 

betyder 2 nye klasser i skoleåret 2020/2021. 

Budget 2020 hænger sammen. Der tages et 

overskud med fra 2019.  

d. Anders Kildedal var sammen med 

kredsstyrelsen i SLR i Odense til præsentation 

af lærerkommissionens rapport. 

Kommissionens rapport danner grundlag for 

kommende forhandlinger på lærerområdet.  

e. På ideniveau har elevrådet drøftet 

bæredygtighed. Tiltag drøftes ude i klasserne 

efter nytår.  

9. årgang har arrangeret Julefodbold, som 

finder sted de næste par dage.  

f. Kommentar til brugerundersøgelsen, hvor 

der ikke nødvendigvis er mange besvarelser.  



2.  17.45-18.15 (drøftelse) 

 

Princip for teknologiforståelse på 

Havdrup Skole 

 

 Det videre arbejde med princippet: 

Udkast medbringes og gennemgås 

 Drøftelse vedr. evt. ændringer og forslag 

 Beskrivelse af den videre proces: 

Princippet bringes videre til elevrådet og 

medarbejderne 

 Princippet tages op igen på næste SB-

møde   

 

Bilag 

Kommentarer til udkast:  

Tilføjelse af trivsel i afsnittet ”Baggrundet for 

princippet”.  

Eventuel tilføjelse af en kobling til årsplaner, 

hvor SB kan få et indblik i forhold til 

tilsynsopgaven.  

Teknologiforståelse kan på sigt blive et fag i 

skolen, hvorfor navnet på princippet skal 

omformuleres. Evt. noget med IT, teknologi 

mm.  

Udkastet til princippet tages med i elevrådet 

og MED-udvalget.  

3. 18.15-18.45 (orientering og 

drøftelse) 

 

Trivselsmåling og testresultater 

gennemgås: 

 

 Hvilke overvejelser giver resultaterne 

anledning til? 

 Hvordan påtænker ledelsen at prioritere 

indsatser i forhold til resultaterne? 

 

Præsentation af elevernes trivselsmåling. 

Overordnet set er elevernes trivselsmålinger 

lig tidligere år. Hver enkelt klasseteam 

arbejder med klassens trivselsmåling, hvor 

der efterfølgende kan være forskellige fokus i 

forhold til indsatser/tiltag.  

Nationale test indgår sammen med andre test 

og prøver i faget. Ledelsen bruger 

resultaterne på overordnet niveau ift. at følge 

de enkelte klassers udvikling.  

4. 18.45-19.00 (drøftelse) 

 

Evaluering af besøg fra Skole og 

forældre 

 

Oplægsholderen præsenterede en meget 

indgribende måde at drive SB-arbejde på. 

Gode input til arbejdet med skolens 

principper.  

Talte ud fra et SB arbejde, hvor der blev lagt 

mange timer og fokus på arbejdsgrupper.  

5. 19.00-19.15 (Drøftelse) 

 

Opstart af princip for kommunikation  

 

Udsættes.  

6. 19.15-19.20 (orientering) 

 

Direktionens årsplan  

Bilag 

Kort gennemgang af direktionens årsplan 

med bl.a. dannelsesstrategien, 

omstillingsparat og borgerinddragelse. 



7. Kommende punkter 

Aula 
Forventninger til forældre (bilag: Claus 
notat fra sidst) 
(sammen med princip for kommunikation 
evt. sammen med flg. Princip for 
skole/hjem samarbejde, Åbenhed og 
tilgængelighed? 
Samarbejdsgrundlaget 
Tilrettelæggelse af SB’s tilsyn (kadence 
og prioritering) 
Mobiltelefonpolitik (opfølgning) 

 Elevfravær.  

  

  

  

  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  
 

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. 
 

Januar  Godkende skolens budget. 
 Ferieplan. 

 
Februar  Kvalitetsrapport, drøftelse og udtalelse fra SB. 

 Budget – efter skolelederkonference. 
 Skoleårets planlægning - opstart, prioriteringer i fagudvalg mv. 



 
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. 

 
 
 

 

 
 

 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 i forhold til principperne 

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

givet). 
 

Juni  Opsamling på skoleåret – hvordan er det gået? Fokusområder for det kommende skoleår? 
 Elevernes trivselsmåling 
 Justering af årshjul for SB (Godkendelse af fagfordeling fra maj til april o.a.) 

 


