
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag d. 26. maj kl. 

17.00-18.00 

Skypemøde  
 

 

Fraværende  

1. Genåbning, fase 2 

 
 Skemaer og fag 

 Personaleressourcer 

 

Fra eleverne: første skoledag var lidt spøjs, dog dejligt 

at komme i gang igen. Fint med at vaske hænder, dog 

kniber det lidt med afstanden blandt de store elever. 

Underligt for 9. årgang, hvor der ikke er normal sidste 

skoledag, prøver, læseferie mm.  

Alle klassetrin får en skoledag på 5 timer. Der er forskel 

på hvilke fag der undervises i, og derfor også forskelle i 

hvilke fag den enkelte klasse får, herunder mere eller 

mindre end normal skema. Det er fortsat 

nødundervisning.  

Det fylder meget at eleverne, at retningslinjer skal 

holdes i skoletiden.  

Små justeringer kan forekomme, hvis det betyder bedre 

løsninger for både elever og medarbejdere.  

Skolen arbejder på en markering af 9. årgang, hvor 

både elever og medarbejdere byder ind med gode 

forslag.  

2. Skolens område og Havdrup by 

efter skoletid, siden sidst 

 

Skolen er løbende i kontakt med SSP, der har et 

udgående team der har haft travlt i coronaperioden.  

Skolens områder og andre områder i byen har været 

ramt af mange unge mennesker der fester og genere 

naboer med høj musik. Der holdes et møde med 

naboer, SSP, politi og skolen, hvor der skal drøftes 

løsninger på hvordan skolens områder anvendes og til 

hvad efter skoletid. 

3. Godkendelse af princip om 

kommunikation og skole/hjem 

samarbejde? 

Godkendt.  

 4. Orientering om lærernes 

samarbejdsgrundlag 
 

Forhandlinger er brudt sammen på nationalt niveau. 

Der kommet nogle møder lokalt, hvor 

samarbejdsgrundlaget gennemgåes.  

5. Opfølgning på 

Dannelsesstrategien 

 

Dannelsesstrategien præsenteres for medarbejderne i 

nærmerste fremtid. Tages op på næste SB-møde. 

Eleverne skal drøfte karaktertrækket ”mod” med FU-

udvalget d. 9. juni.  



6. Evt. 

 

SB møderække for 2020/2021, inkl. 

beslutning om enkelte 

skypemøder? 

Claus stopper i skolebestyrelsen grundet eget barn 

skifter skole.  

Tjek datoer og overvej om vi fremover skal afholde 

enkelte møder via skype.  

7. Kvalitetsrapport Fokus på elevfravær. Følge data der kan give et 

retvisende billede af, hvad der har betydning for 

elevfremmødet.  

Der foregår et stort analysearbejde på specialområdet, 

der er meget presset i kommunen. Særligt fokus på 0-6 

års området, overgange m.m. 

 
Punkter til næste møde Implementering af princip for teknologiforståelse, 

projekter i pipline og Medieguiden.  
  

  

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. 



 
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, 

Ledelsesinformationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel 

fraværsstatistik, evt. Forældreundersøgelser. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 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.) 

 


