
Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 16.december 2021 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 
 

Mødeleder: Nann 

Referent: Anne 

 
 

Deltagere:  

 

Fraværende:  

 

Nann, Kim, Cathrine, Louise, Gitte, Agnes, 

Morten, Pernille og Anne 

Carsten, Mie og Noah 

1. Kl.17.30-18.00 Trivselsarbejdet på Havdrup 

Skole (orientering) 

 

Oplæg v/Ann-Helen og Camilla om trivselsforløb og 

MOT 

Mulighed for spørgsmål efterfølgende 

 

 

Oplæg ved Ann-Helen om trivselsarbejdet i 

indskolingen og mellemtrinnet. Trivselsarbejdet 

er både på individ- og gruppeniveau, 

forebyggende og af akut karakter, og i 

samarbejde med teamets lærere. 

Oplæg ved Camilla om MOT i udskolingen. 

Koncept med faste moduler på 7. og 8. årgang 

(i dette skoleår). Eleverne er igennem 

forskellige øvelser hvor fokus er på 

eksempelvis drømme, mod til at være den du 

er, refleksioner over ageren i fællesskabet mm. 

 

2. Kl. 18.00-18.30 Revidering af princip (drøftelse 

og beslutning) 

Revidering af princippet for trivselsarbejdet på 

Havdrup skole, herunder trivselsfremmende 

aktiviteter 

 

 

I forhold til det at SB lige er blevet præsenteret 

for trivselsindsatser og arbejdet generelt med 

trivsel i klasserne, er der et ønske om mere 

”blær” i retningslinjer. Fortsat en kort ordlyd. 

På næste SB afsættes tid til en proces for en 

revidering. 

 

3. Kl. 18.30-18.50 Planlægning af 

skolebestyrelsesvalget (drøftelse og beslutning) 

(orientering om kommunevalget og det nye FU-

udvalg) 

Formand og skoleleder er ansvarlige for afvikling af 

valget.  

Det skal drøftes hvem der er på valg: Ved forskudt 

valg er der hhv. tre og fire på valg. Dog er SB for 

nuværende konstitueret med fire forældre og en fra 

erhvervslivet. Der mangler derfor to forældre og hvor 

mange giver det derfor mening at have på valg? 

 

2 ledige pladser i SB p.t. 

3 medlemmer er på valg på skift hvert 2. år. 

1 på kommende valg. Kim har siddet længst tid 

i nuværende SB. 

 

Nyt Byråd og nyt FU-udvalg. 



4. Kl.18.50-19.00 Budget 2022 og corona 

(orientering og beslutning) 

Herunder: Personalesituationen 

 

Nye retningslinjer pr. 5. januar.  

P.t. meget få smittede elever (de sidste 7 dage).  

5. Orientering bordet rundt 

Kl. 19.00-19.15 

 

      a: formanden  

      b: de forældrevalgte 

      c: skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 

      e: elevrådet 

      f: FU-udvalget, bilag 

 

a. intet 

b. Spørgsmål til udmelding i forbindelse med 

at det offentliggøres, at en medarbejder 

stopper 

c. Store besparelser i 2022. Har økonomi med 

over fra 2021, hvilket kan betyde, at 

besparelserne ikke rammer antallet af 

medarbejdere. 

Vikardækningen har i en periode været 

udfordret grundet meget sygdom. 

Legeplads (området omkring bygning M) er i 

proces. Optimisme 

d. Eleverne har været gode i forbindelse med 

onlinedage her op til jul 

e. intet 

f. intet 

 

6. Evt. 

Herunder: Fotografering af SB 

 

Blev ikke drøftet. 

7. Kommende punkter 

Kommende punkter:  

Prioritering af retningslinjer 

Tilsyn: Hvornår og hvordan? 

Årshjul for deltagelse af medarbejdere 

Årshjul for SB opgaver og ønsker om tiltag 

Gennemgang af brug af §16B og 16D 

 

 

  

  

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. 



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, Ledelsesinfor-

mationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel fraværsstatistik, evt. 

Forældreundersøgelser. 

 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. 

 Opfølgning på princip for teknologiforståelse 

 

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.) 

 


