
Skolebestyrelsesmøde  
mandag den 29.januar 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -19.00 
 
Opstillings- og valgmøde fra kl.19.00 

 

Fraværende Lars  Møller Christiansen og Rico Bo 
Johansen 

86. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

      a:  formanden  
      b:  de forældrevalgte 
      c:  skolen/ledelsen    
      d: medarbejderrepræsentanterne 
      e: elevrådet 
      f:  FU-udvalget, bilag 
 

a) Mette er blevet kontaktet af SB-
formænd fra UG og MU omkring 
samarbejde i SB-regi 
b) intet 
c) ansættelsessamtaler til lærer i 
indskolingen, et par sygemeldinger 
blandt personalet, 
fagfordelingsprocessen går i gang 
umiddelbart efter 
skolelederkonferencen i starten af 
februar, opstart af byggeri i uge 8 
(fagfløj), Åbent Hus d. 19. april, info 
om tidligere elevs dødsfald 
d) drøftelse af digital dannelse og 
evaluering af USU-læs i MOPU-regi. 
Fagforeningsmæssigt var der stor 
tilslutning fra HA til møde med Anders 
Bondo på Greve gymnasium. 
Nyt forløb i USU-linjerne i indskolingen 
om Astrid Lindgren. Discofest i SFO´en 
for 0.+1. klasser, denne uge for 2.+3. 
klasser. I marts gentages en fest for 
begge grupper, hvilket umiddelbart har 
været en succes 
e) intet møde siden sidst 
f) ingen kommentarer 

86.a (ekstra punkt) 

 Stop Motion  
  

Kort præsentation af Stop Motion 
projekt i USU-timerne i indskolingen 
v/TL 
Forældre kan se udstilling og film fra 
Stop Motion projekt til Åbent Hus. 

87. 17.50-18.05 (orientering, drøftelse og 
beslutning) 
 

 Budget 2018, forslag til anvendelse af 
overførsel 

 
Bilag: Budget 2018 og forslag ang. overførsel 

Gennemgang af budget 2018 med 
forbehold for afslutning af 2017 holder, 
samt gennemgang af forslag til 
anvendelse af overførsel (se bilag). 
Opbakning fra SB til forslag 



88. 18.05-18.15 (Orientering) 
 

 Skolens årsplan 
 Ferieplan 

Bilag:  
Skolens årsplan 
Ferieplan 

Kort gennemgang af HA´s årsplan. 
Ferieplanen godkendt af SB 

89. 18.30-18.50 (Drøftelse) 
 

 Skole/hjem samarbejde: Hvad synes 
forældrene og eleverne er en god 
skole/hjem samtale? 
 

Bilag: Princip for skole/hjem samarbejdet 

Hvad er den gode skole-hjem-samtale 
for eleven? Hvad er den gode skole-
hjem-samtale for forældre?  
Vigtigt med tilbagemeldinger fra lærere 
der ikke nødvendigvis er med til skole-
hjem-samtalen. Vigtigt med 
tilbagemelding/feedback et par gange 
årligt, særligt også for elever hvor 
langt det meste fungerer fint.  
Udskolingen afprøver en cafe-model 
her i foråret. Alle lærere deltager fire 
dage, og forældrene booker tid hos 
den enkelte lærer. 
Godt med feedback til eleven, hvor 
forældrene kan være lyttende. Super 
med en forberedt lærer. Væsentligt at 
eleven ved hvorfor skole-hjem-
samtalen afholdes 

90. 18.50-19.00 (Orientering) 
 

 Status på it-strategi v/Lars, Anders og 
Pernille 

 Princip for sponsorering 
  

Bilag: Princip for sponsorering og kommunens 
retningslinjer 

Præsentation af film om 
Tinkerbot (nyt IT-udstyr på 
HA).  
Princip for sponsorering følger 
Solrød Kommunes  
retningslinjer. Se bilag 

91. 19.00-20.00  

 Opstillingsmøde til SB-valg 
 

Der mødt ikke nogen op til 
opstillingsmøde. Der mangler to 
repræsentanter til næste periode i SB 
for næste skoleår 

 
 
 
 

 

  

  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  
22. januar 2016 

Måned Fast emne/aktivitet 

August  SB’s tilsyn (årsberetning til forældre og planlægning af tilsynsopgaver/årshjul for det kommende år). 



 
Løbende:  

 Aktuelle emner  

 De enkelte principper 

 Oplæg fra eksterne 

 Evaluering af indsatser fx elitehold, læsebånd, bevægelse, skolereform 

 Drøftelser med fagudvalg 

 

 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. 
 

April  Elevernes årlige trivselsundersøgelse. 
 

Maj  Skoleårets planlægning: Godkendelse af fagfordeling og efterfølgende skema. 

 Budgetopfølgning, herunder opfølgning på SB’s prioriteter i budgettet. 

 Nationale testresultater samt data om uddannelsesparathed mv.  

 Godkendelse af klassesammensætning for de kommende børnehaveklasser (antal klasse er givet). 
 

Juni  Opsamling på skoleåret – hvordan er det gået? Fokusområder for det kommende skoleår? 
 



Kilder: Dialog på møderne, Oplæg, Kvalitetsrapport, Nationale test, Nationale trivselsmåling, Ledelsesinfor-

mationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel fraværsstatistik, evt. 

Forældreundersøgelser. 

 


