
 

 

 

  

 

  

HAVDRUP SKOLE 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 15. marts 2022 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Nann 

Referent: Anne 

  

Deltagere:  

 

 

Fraværende:  

 

Nann, Carsten, Mie, Kim, Louise, Morten, Per-

nille og Anne 

 

Gitte, Cathrine, Agnes, Noah 

1. Kl.17.30-18.15 Princip om trivsel på Havdrup 

Skole 

Brugerundersøgelsen: Gennemgang v/ledelsen 

 

Refleksionsark: Alene 

Tre og tre: Drøftelse om refleksionsarket 

Plenum: Hvilke pointer skal med i et princip? 

 

Gennemgang af pointer fra 

brugerundersøgelsen v/Pernille.  

Drøftelser af forskellige nedslagspunkter.  

Arbejder videre med fordybelse, lektier, skolens 

indsats ift. mobning, åben skole, trafiksikkerhed 

og skolens udendørsarealer i SB-regi. 

 

Gruppedrøftelse af input til princip: 

Alle børn trives bedst muligt. 

Det er væsentligt, at konkret mål er med i 

revideringen af princippet, dog vanskeligt.  

Mål: at data bruges i arbejdet med trivsel. 

Information og inddragelse af forældre i 

arbejdet med trivsel. 

Tilsynsopgaven med princippet kan være 

vanskelig. 

Tages op på næste møde og med god tid. 

  



 

 
SIDE 2/4 

2. Kl. 18.15-18.45 Budget 2022 

 Almen tildelingsmodel:  

 Besparelser jf. Mål og Økonomi: Oversigt over 

konsekvenserne af disse 

 Rammebeløbet: Ikke dækkende for de forventede 

udgifter. Dækkes af ØD-overførsel 

 

Budget for 2022 er på nuværende tidspunkt 

ikke retvisende. 

Gennemgang af bilag v/Pernille.  

Rammebeløbet dækker ikke budgettet, hvorfor 

overførslen kommer i spil. 

Besparelser for 2022 betyder, at der skal 

”findes” ca. 1. mio., hvilket er et stort beløb.  

Flere usikkerheder i budgettet gør, at det er 

vanskeligt at handle i tide i forhold til 

prioriteringer. 

Pernille vender tilbage, når der er klarhed over 

budgettet.  

 

3. Kl. 18.45-19.00 Tidsplan for SB-valget og 

opgaver for den enkelte kandidat og for SB 

 

En kandidat har meldt sig. Kim genopstiller. 

 

4. Kl.19.00-19.15 Corona, status Punktet er ændret til Ukraine.  

Havdrup Skole er den skole, der i givet fald 

modtager skolesøgende børn fra Ukraine.  

Mange beslutningen der skal træffes. Der 

arbejdes i kommunalt regi af fagprofessionelle 

og frivillige i kommunen. 

 

5. Kl. 19.15-19.25 Orientering bordet rundt 

      a: formanden  

      b: de forældrevalgte 

      c: skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 

      e: elevrådet 

      f: FU-udvalget, bilag 

 

a: intet 

b: der sker uheldige ting ved cyklerne, 

udmelding omkring sommerferien ift. SFO og 

klub 

c: omlagt uge 14 (flyttet grundet corona), 

indvielse af lejeplads i uge 24, færre prøver for 

9. årgang, ”Plant et træ” – skal lave en 

frugtplantage 

d: indskolingen ser frem til omlagt uge, hvor 

forældrene kan få indblik i produkter fra ugens 

arbejde til Åbent hus 

e: ønske om overdækning til cykler, mere 

afskærmning (døren ned til gulvet) på 

toiletterne, ønske om et arrangement alla 

”påskefodbold”, mere involvering af elever ifm. 

elevfest i udskolingen 

f: intet 
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6. Evt. Forplejningen var tålelig  

 

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. 

 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. 
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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, Ledelsesin-

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

Forældreundersøgelser. 

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.) 

 


