
 

 

 

  

 

  

HAVDRUP SKOLE 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 1. november 2022 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Pernille 

Referent: Anne 
 

Deltagere:  

 

 

Fraværende:  

Cathrine, Louise, Carsten, Gitte, Andreas, Kim, 

Edith, Søren, Nadia, Pernille og Anne 

 

Morten, Michael og Agnes 

 

1. Kl. 17.30-18.00 

 

Konstituering af bestyrelsen 

 

 

 

 

Drøftelse af SB´s aftryk om 2 år: 

 

Alle vil gerne have en mulighed for, at medlemmer 

er tilstede i forbindelse med det endelig valg af 

formand. Carsten stiller sig gerne til rådighed som 

næstformand.  

Tages op på næste SB-møde, hvor der træffes en 

beslutning.   

 

Større og nye lokaler i spor U 

Lettere adgang for handicappede 

Hvordan kan SB-medlemmer blive talerør for flere 

forældre end blot forældre i eget barns klasse? 

Flere velkendte principper  

At skolen er mere kendt for det udendørs og 

aktive, særligt i forhold til de ældste elever 

Fokus på det sociale 

Slår et slag for SFO´en ift. rammer og lokaler 

Grundsten ift. dannelsesaspektet i løbet af 

skoletiden 

Talerør fra kollega til SB og omvendt 

Borgeren har et ansvar ift. at tale skole og SFO´en 

op 

Trivsel for alle på skolen 

Skolens værdier skal være tiltrækkende, og særligt 

et fokus på udskolingen 

Fagligt fokus (eksempelvis ønsker om mere hands 

on, mere projektorienterende) 

Være en del af lokalområdet 

At alle elever trives! (fagligt og socialt) 

Elevdeltagelse og -inddragelse  
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Formidling af SB´s arbejde 

 

2. Kl. 18.00-18.20  

 

Princip om meddelelsesbogen 

 

Oplæg ved Pernille med fokuspunkterne fra 

vejledningen og anvendelse af meddelelsesbogen 

i folkeskolen. 

Dette skoleår er et opstarts år, hvor der prøves 

forskellige ting af. Krav om, at meddelelsesbogen 

skal være skriftlig. 

Drøftelse om at have noget fælles på Havdrup 

Skole fx samarbejde i spor eller på årgange. 

Der kunne også være en idé i, at samarbejde med 

SB´ere på andre skoler i kommunen. 

Hent inspiration i video fra DK´s lærerforening se 

link: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-

dig/webinarer-med-fokus-paa-meddelelsesbogen 

SB vil gerne følge processen med sporenes 

erfaringer i løbet af skoleåret, evt. kunne der være 

oplæg ved lærere i løbet af foråret. 

Meddelelsesbogen skal give mening for eleven, - 

elevrådet skal inddrages i processen. 

 

3. Kl. 18.20-18.30 

 

Deltagelse ved workshop om helhedsplan for 

Havdrup by 21. november 2022. 

 

Pernille har fået en henvendelse fra en 

byplanlægger, Solrød Kommune, om workshop 

om helhedsplan for Havdrup by.  

Pernille sender tidspunkt ud til alle i SB. 

4. Kl. 18.30-19.00 

 

Implementering af budgettet, håndtering af evt. 

besparelser og nye initiativer. 

 

 

Budgetopfølgning 

Møde med fagudvalg inden budgetlægningen, jf. 

budgetprincip. 

 

I budgettet for 2023 er der afsat midler til 

renovering af SFO-bygningen. 

Fokus på højtbegavede elever er også en del af 

budgetaftalen (nyt initiativ). 

Høj grad af fokus på ordblinde elever. 

 

Hvis lærerne har indsigt i de midler der er 

prioriteret i fagudvalg og i spor, vil det være fint 

for SB, at den proces fungerer, og at 

medarbejderne får indsigt og delagtiggøres i 

processen. 

 

Pris- og lønfremskrivelse er p.t. den besparelsen 

skolen arbejder med. Budget 2024 ser ud til at 

byde på besparelser. 

 

https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/webinarer-med-fokus-paa-meddelelsesbogen
https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/webinarer-med-fokus-paa-meddelelsesbogen
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5. Kl. 19.00-19.25 Orientering bordet rundt 

 

      a: formanden  

      b: de forældrevalgte 

      c: skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 

      e: elevrådet 

      f: FU-udvalget, bilag 

 

Orientering fra elevrådet: 

Ønske om at cykelstativer skal tættere på dørene 

og ønske om aktiviteter i frikvartererne (spor U).  

 

Ledelsen: 

Ansat ny lærer til modtagerklasserne og en ny 

inklusionslærer. 

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. 

 

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.) 

 


