
Skolebestyrelsesmøde  
tirsdag den 15. august 2017 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.30 

 

Fraværende Rico Bo Johansen 
Anders Kildedal 
Kim Pagels 

60. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

      a:  formanden  

      b:  de forældrevalgte 
      c:  skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 
      e: elevrådet 

      f:  FU-udvalget, bilag 

 

a. 17.+18. nov. i Nyborg Skole & 
Forældre holder landsmøde – meld 
tilbage til Mette hvis det har interesse 
b. 31. aug. møde i Havdrups 
erhvervsforening, - lærere og ledelse 
deltager 
c. Rigtig god dimissionsfest i juni for 9. 
årg.  
Gennemgang af årgangens karakterer til 
FP 
Uge 32 har været planlagt med et tæt 
program for lærere. 
Social dag fredag for alle medarbejdere 
(input til et videre arbejde med skolens 
logo og sang). 
Strategi for mål og retning, It-
strategien, udvikling af PLC, naturuge 39 
bliver indsatser i dette skoleår. 
I forhold til at komme tættere på 
praksis, vil ledelsen deltage i 
fagteammøder, teammøder i sporene og 
observere undervisning og frikvarter. 
Kursusdage for indskolingslærere og 
pædagoger afholdt i Tune. Fokus på 
samarbejde og opstart af 
indskolingslinjer. 
Klubben havde en god tur til Vilde 
Vulkaner. 
Velkomst til to nye lærere, Jane Brynald 
og Nina Helenius 
d. god opstart af 0. klasse 
e. elevrådet vælger repræsentanter på 
første møde i dette skoleår 
f. FU-udvalget er meget interesseret i 
skoledagens længde og hvordan skolen 
anvender timer til understøttende 
undervisning 



61. 17.50-18.20 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Antimobbestrategien skal revideres. Der skal 

stå hvordan digital mobning håndteres. I 

punktet kan eventuelt medgå en drøftelse om 
et overordnet princip for brug af mobiltelefoner 

og devices generelt. 

 
Bilag: Skabelon fra DCUM, skolens antimobbestrategi, 

skolens værdigrundlag 

Lovkrav pr. 1. aug. om 
Antimobbestrategi. 
Tilføjelse af digital mobning i Havdrup 
skoles antimobbestrategi.  
Koble antimobbestrategi med elevrådets 
indsatser. 
Princip om brug af mobiltelefoner i 
SFO´en ophæves. Drøftelsen om et evt. 
princip om mobiltelefoner tages op på et 
kommende SB-møde.  
PH laver et udkast til revidering af 
antimobbestrategi, - sendes ud til 
eventuelle kommentarer 
 

62. 18.20-19.00(Drøftelse og beslutning) 
 
Skolepolitiske mål: I forlængelse af ”Strategi for mål og 

retning” er de skolepolitiske mål udarbejdet, se side 14 

og 15 i bilaget. Materialet er nu i høring. 

 
Bilag: Strategi for mål og retning, høringsbrev 

SB laver et høringsbrev. Lars laver et 
udkast 
 
 

63. 19.00-19.15 (Drøftelse) 
 

 Fælles forældremøder og skolebestyrelsens 

årsberetning. Fordeling af opgaver mellem 
bestyrelsens medlemmer både forældrevalgte 

og medarbejderne (de nye elevrepræsentanter 

vælges først i løbet af august). 
Der er skolebestyrelsesvalg i foråret 2018. 

 

Koordinering af SB´s deltagelse i fælles 
forældremøder 

64. 19.15-19.25 (Orientering) 
 
Vikartimer for klasser og generelt sygefravær blandt 

personale. 

 

Årshjulet opdateres og er på som punkt  
til hvert møde. Gennemgang af  
bilag; tal på vikartimer og sygefravær i  
september.   
 
 
 

65. 19.25-19.30  
Evt. 

Der arbejdes videre med SB´s  
indsats omkring midler til IT og 
digitalisering 
Datoer for kommende møder på 
Rådhuset med deltagelse af SB: 
14. sept. kl. 19-21 – Budgetorientering 
for brugerbestyrelser (to repræsentanter 
fra SB) 
25. sept. Kl. 19-21 Møde på Rådhuset 
for brugerbestyrelser (alle fra SB)  

  

  



  

 


