
Skolebestyrelsesmøde  
mandag den 12.februar 2018 
i personalerummet kl. 17.30 -19.30 
 

 

Fraværende Helene Holch Rasmussen, Rico Bo 
Johansen 

92. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

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

a. Intet 
b. Kim deltager i et foredrag om 
”Robuste forældre” 
c. Ny lærer ansat i barselsvikariat. 
Flere lærere har været til foredrag om 
”Clever Kids”. En del elevsager, enkelte 
langtidssygemeldinger, lidt opstart af 
fagfordelingsproces, PH har deltaget i 
møde omkring ”Kloge hænder”, HA 
bliver evt. pilotprojektsskole ift. åben 
skole projekter 
SFO`en har ansat to midlertidige 
pædagoger (tidligere praktikanter) 
d. Fint fastelavnsarrangement i 
indskolingen.  
AK har som TR-repræsentant deltaget i 
forskellige konferencer, - gode oplæg 
e. Har drøftet skole-hjem-samtaler, 
elever vil gerne drøfte hvad de gerne 
vil blive bedre til, godt med modellen 
med to lærere, evt. flere lærere, café-
modellen betyder, at elever ikke 
nødvendigvis skal deltage, hvorfor de 
vælger det fra. Gode ideer til en 
skolesang og skolens proces omkring 
et nye logo 
f. Tages op næste gang 

93. 17.50-18.00 (Orientering, drøftelse og 
beslutning) 
 

 Status på SB-valg og kommende proces 

Mangler fortsat kandidater 

94. 18.00-18.15 (Orientering, drøftelse og 
beslutning) 
 

 Høringssvar til kvalitetsrapporten 
 
Bilag: Kvalitetsrapport 2017 

Drøftelse af udkast til høringssvar, små 
ændringer og rettelser 



95. 18.15-18.18.30 (Drøftelse og beslutning) 
 

 Revidering og godkendelse af princip for 
skole/hjemsamarbejdet 

 Revidering af ordensregler vedr. filmning af 
personale 
 

Bilag: Princip for skole/hjem samarbejdet 

Princip for skole/hjemsamarbejdet blev 
drøftet, umiddelbart ingen revidering, 
dog tilføjelse af et appendiks.  
Ordensregler vedr. filmning af 
personale tilføjes og godkendes 
 

96. 18.50-19.10 (Drøftelse) 
 

 Punkter til dialogmøde med FU-udvalget 

 Forældrearrangement? 
 Deltagelse i Åbent hus 

 
 

Punkter til dialogmøde med FU-
udvalget:  
- inventar 
- digitalisering 
- hvornår er godt nok, godt nok? 
(resultater der år og år efter skal blive 
bedre) 
- elever og medarbejderes trivsel 
- strategi for mål og retning for 
skoleområdet 
- partnerskabsaftale i Solrød Kommune 
- gym. salen,- renovering? 
Forældrearrangement:  
Umiddelbart vurderes det, at der ikke 
er et behov, evt. ikke den store 
opbakning. Kan evt. spørge forældrene 
ifm. Åbent hus 
Deltagelse i Åbent hus:  
SB arbejder på at lave en bod, der 
indbyder til en dialog med andre 
forældre 

97. 19.10-19.20 (Orientering) 
 

SB har lavet et brev til fonde og 
virksomheder ift. at søge midler. 
Anvender en portal hvor virksomheder 
og fonde kan byde ind. Efter 
vinterferien mødes repræsentanter fra 
SB med IT-vejledere og ledelsen. PH 
indkalder. 
I årsberetning lægges der op til, at 
skolens overskud i 2017 overføres til 
næste års budget. Beløbet holder sig 
inden for grænsen på 3% 

98. 19.20-19.30 
 
Evt. 

Intet 
 

 
 
 
 

 

  



  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  
22. januar 2016 

 
Løbende:  

 Aktuelle emner  

 De enkelte principper 

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. 
 

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? 
 



 Oplæg fra eksterne 

 Evaluering af indsatser fx elitehold, læsebånd, bevægelse, skolereform 

 Drøftelser med fagudvalg 

 

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

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

Forældreundersøgelser. 

 


