
 

 

 

  

 

  

HAVDRUP SKOLE 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d.23. august 2022 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Pernille 

 

Referent: Anne 

 
 

Deltagere:  

 

Fraværende:  

 

Cathrine, Louise, Gitte, Edith, Michael, Morten, Pernille og 

Anne 

Carsten, Kim og elevrødderne (er endnu ikke valgt) 

 

1. Kl. 17.30-18.00  

 

 Velkomst 

 Opgaverne som SB-repræsentant 

 Dato for konstituering og supple-
ringsvalg 

 Planlægning af kommende ind-
satser og tilsyn 

 Opdatering af forretningsorden 

 

Kort præsentationsrunde af alle, samt orientering af SB´s 

arbejde generelt. 

 

Årsberetningen er i år udfordret af flere frafald i SB, 

hvorfor der på årets forældremøde i indskolingen var et 

oplæg ved Kim. 

 

Suppleringsvalget startes op med henblik på to nye 

medlemmer af SB og to suppleanter.  

 

Planlægningen af punkter på SB´s møder i løbet af året, er 

koblet op på SB´s årshjul.   

Løbende input til punkter, der kan tages op i årets løb, 

modtages gerne. Nye medlemmer ønsker gerne lidt større 

indsigt i skolebestyrelsens arbejde, inden kvalificerede 

input kan gives. 

 

Forretningsordenen skal tages op og opdateres i løbet af 

skoleåret. 
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2. Kl. 18.00-18.20  

 

Gennemgang af møderække, dialogmøde 

m. FU-udvalg og årshjul 

 

SB er inviteret til online møde den 12. september om 

budgettet for kommende år.  

Frist for høringssvar den 22. september, og et forslag om 

onlinemøde med input til høringssvar.  

Mødet den 14. september flyttes til den 28. september. 

Rettelse: onsdag den 19. april! 

Ny dato i stedet for 31. oktober – 1. november. 

Opdateret møderække sendes med referatet ud. 

 

3. Kl. 18.20-18.30 

Skolens økonomi 

Punkter der har væsentlig betydning for økonomien: 

budgetønsker hvor der skal findes besparelser og 

prioriteres, befolkningsprognose de kommende år, og 

rengøring. 

SB får indsigt i driftsomkostninger, hvor summen er ca. 1. 

mio.  

Der er i årets budget indsat en buffer til håndtering af 

personaleomkostninger mm. 

SFO´s økonomi er baseret på antallet af elever der er 

indmeldt i SFO og klubben. Næste alle børn går i SFO. 

Corona-perioden var hård ved antal medlemmer i 

klubben. P.T er antallet dog stigende. 

 

4. Kl. 18.30-19.00 

Orientering om nyt fra uvm.dk 

Princip for meddelelsesbog (ny lov) 

 

Nationale test 

Meddelelsesbog 

Ordblinde-risikotest 

Parathedsvurdering for 8. og 9. årgang 

5. Kl.19.00-19.15 

Skolebod? 

Regler for energidrikke o. lign.: Justering 

af ordensreglerne 

 

Skolen er udfordret på personaleside ift. betjening af 

boden. Tidligere leverandør har opsagt aftalen for levering 

af mad til boden. Lige p.t. undersøger skolen andre 

muligheder for levering af mad til boden. 

 

Punktet kan drøftes på et senere tidspunkt, da der skal 

afsættes tid til en god drøftelse. 
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6. 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. fraværende 

b. intet 

c. nyhedsbrev med relevante overskrifter 

er sendt til alle forældre 

d. har fokus på fordybelsesuge 39, hvor alle klasser bliver i 

sporene (I, M og U). 

De mange dage med høje temperaturer, der har udfordret 

både voksne og børn. Stor glæde over skolens nye 

legeplads! 

Alle medarbejdere har haft et par pædagogiske dage 

sammen i uge 31 (inden skoleopstart). Gode oplæg, tid til 

samarbejde og planlægning 

e. endnu ikke valgte 

f. Task force på det specialiserede børneområde. Har givet 

anledning til nye procedurer, fokus på fejl og mangler.  

Skolevej 70 (gård) er opkøbt til institutionsområdet. 

 

6. Evt. 

 

Intet. 

7. Kommende punkter 

 

 

  

  

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. 
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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. 

 

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.) 

 


