
Skolebestyrelsesmøde  
mandag den 14. maj2018 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.00 
 

 

Fraværende Anders Kildedal, Celina Hende Christensen, 
Anders Demuth, Rico Bo Johansen, Lars 
Møller Christiansen og Asta Møller 
Hermansen 

112. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

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

a. Uglegårdsskolen har inviteret en 
repræsentant fra Skole&Forældre, til at 
fortælle om skolebestyrelsesarbejde. SB-
medlemmer herfra er inviteret. Dato d. 9. 
oktober kl. 19-21 
b. intet 
c. skolen har slået to stillingsopslag op. En 
lærer til skolens specialklasse og en lærer til 
primært til inklusionsopgaver. 
Fagfordelingen er tæt på at være afsluttet, 
og skemalægningsprocessen er godt i gang. 
Klassedannelse i kommende 0. årg. er tæt 
på at være på plads, meldes ud i slutningen 
af juni. 
Pædagogstillinger i SFO`en besat af 2 
færdiguddannet pædagoger, der begge 
tidligere har været i praktik på skolen.  
Klassedannelse på kommende 2. årg. bliver 
meldt ud i uge 20. Godkendt af SB 
d. intet 
e. intet 
f. bemærk MU´s projekt omkring temalinjer 

113. 17.50-18.00 (Drøftelse og beslutning) 
 
Høringssvar til budget 2019-2021 

Udkast fremlagt. Godkendt til at blive sendt 
videre 
 

114. 18.00-18.20 (Drøftelse og beslutning) 
 
Principper om følgende skal revideres: 
Udgangstilladelse 
Klassedannelse 
 

Drøftelse af udkast til principper.  
Begge principper vedtaget med 
tilføjelse/ændring af små detaljer 

115. 18.20-18.40 (Orientering) 
 

 Opfølgning på elevernes trivselsmåling 

Flyttes i årshjulet. Resultaterne er først 
tilgængelige efter d. 1. juni 
 



116. 18.50 -19.20 (Drøftelse) 
 

 Evaluering af åbent hus 
 

Stor tilslutning til SB´s quiz. Fint med 
placeringen, og rart at se de mange 
forældre. Dog ikke mange drøftelser med 
forældrene 

117. 18.50-19.00 
 
Evt. 

Punkter ifølge årshjulet: kort status på 
nationale test og UPV-vurderinger på 8. 
årgang og 9. årgang 

 
 

 

  

  

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). 

 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. 
 



 
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, Ledelsesinfor-

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

Forældreundersøgelser. 

 

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? 
 


