
 

 

 

  

 

  

HAVDRUP SKOLE 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. januar 2023 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Michael 

 

Referent: Anne 

 
 

Deltagere:  

 

 

 

Fraværende:  

 

Michael, Carsten, Kim, Cathrine, Edith, 

Søren (kom lidt senere), Louise, Gitte, 

Agnes, Andreas og Anne 

 

Morten, Nadja 

1. Kl. 17.30-18.15 

 

Besøg af byplanlæggere om helhedsplan for Havdrup: Der 

har været afholdt to workshops, og Søren og Dan Gabriel 

fortæller om formål og proces. 

 

Drøftelse og input fra SB 

 

Oplæg ved Dan Gabriel, byplanlægger fra 

Solrød Kommune. Kort oprids af 

nuværende proces og afholdte 

borgermøder november 2022 og januar 

2023. 

SB foreslår deltagelse til skolens Åbent 

hus (27. april) og deltagelse i 

elevrådsmøderne på skolen (aftales 

nærmere med Steen, kontaktlærer til 

elevrødderne). Vigtigt at få input fra flere 

borgergrupper, herunder børnefamilier. 

 

2. Kl. 18.15-18.45 

 

 Princip for lektier (drøftes) 

 Princip for holddannelse og elitefag (justeres) 

 

Bilag: Oversigt over principperne 

Drøftelse af behovet for et princip for 

lektier: Målet? Dannelseselement? 

Kulturen igennem flere år har været 

præget af, at skolen har stået for både 

undervisning og lektier, hvilket har gjort, 

at flere forældrene på sin vis er koblet fra.  

Forskelle i hvilken hjælp barnet kan få 

hjemme i forhold til lektier.  

Vigtigt, at træningsopgaver er tilpasset 

den enkelte elev i niveau og mængde.  

Brug for justeringer der er tilpasset 

skoledagen anno 2023 (herunder 

frihedsgrader i folkeskolen, udfasning af 

elementer fra skolereformen). 
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Drøftelse af holddannelse og elitefag:  

Tilføje et fokus på, at holddannelse ikke er 

koblet op på køn. 

Der bør afsættes mere tid til en 

kommende drøftelse. 

 

3. Kl. 18.45-19.15 

 

Drøftelse og beslutning om eventuel ny skolefotograf eller 

anden løsning som f.eks. kun klassefoto, mulighed for 

fotografering en lørdag (obs. der skal være en 

kontaktperson til stede, som åbner og lukker). 

 

Priserne er meget høje særligt i forhold til 

børnefamilier med flere børn. 

Fint med de forskellige tilbud ift. 

individuelle billeder og klassebillede. 

En idé at høre de øvrige skoler i 

kommunen om, hvilken fotoordning de 

har for nuværende. Indhenter erfaringer 

fra MU og UG. 

Stor opbakning til at klassebilledet 

bevares. 

 

4. Kl. 19.15-19.25 Orientering bordet rundt 

 

      a: formanden  

      b: de forældrevalgte (respons fra workshop) 

      c: skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 

      e: elevrådet 

      f: FU-udvalget, bilag 

 

a. mulighed for at tilkøbe online seminar 

om forældresamarbejde den 4. marts. Ikke 

umiddelbart et ønske fra SB ift. deltagelse  

b. intet 

c. jobopslag ift. pædagog i SFO´en og 

klubben. Ser ud til at falde på plads. Den 

sureste uge 5 – her fejres skolepatruljen. 

Borgmesteren kommer på besøg. 

Fordybelsesuge i uge 6 – tema FN´s 

verdensmål. 

d. 2. årgang skal den kommende tid 

deltage i forskningsprojektet Fit First i 20 

uger, herunder 3 ugentlige aktiviteter. 

Eleverne testes inden og efter forløbet.  

e. 9. årgang arrangerede med succes 

juleturnering for hele skolen op til jul. Dog 

en bemærkning ift. påklædning (regler 

mm.) 

f. der sættes gang i en proces ift. ny 

Børne- og Unge politik. Der er det møde 

den 6. marts kl. 17-12 (formand og et par 

elever deltager) 

68 elever på nuværende tidspunkt til 

kommende børnehaveklasser her på 

skolen for næste skoleår. Der kan komme 

en prioritering af elever i en mindre klasse, 

hvor der vil være flere ressourcer pr. elev. 
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5. Evt. Intet 

  

  

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. 

 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. 
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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. 

 

 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.) 

 


