
Skolebestyrelsesmøde  

Mandag d. 7 oktober 2019 

i personalerummet kl. 17.30 -

19.30 

 
 

Mandag d. 7. oktober 2019 

Fraværende Ingen.  

1. 17.30-17.40 

Præsentation bordet rundt 

Kort præsentation af alle SB-medlemmer. 

2. 17.40-18.15 (orientering) 

 

 Orientering om it-udvikling og status på 

Havdrup Skole v/ledelsen 

 Perspektiver på kommende arbejde med it 

på skolen v/ledelsen 

Grundet sygdom er der afbud fra Britt 

Alstrøm. Aftaler nærmere for et evt. besøg 

på kommende SB-møde.  

Gennemgang af slides ved Pernille, 

vedhæftet referatet.  



3.  18.15-18.50 (orientering) 

 

Orientering vedr.: 

Julefodbold, proces 

Elevtal, klassesammenlægning 

Kort budgetorientering v/Claus-høringssvar 

 

Julefodbold er blevet drøftet i klasserne og 

i sporene. Ledelsen har deltaget i et 

elevrådsmøde, hvor eleverne har fremlagt 

input og perspektiver på værdien og 

formålet med julefodbold. Processen 

fremover bliver møder med elever fra 9. 

årgang, lærerrepræsentanter og ledelsen. 

Den endelige ramme for afviklingen af 

julefodbold bliver meldt ud i starten af 

november.  

4. årgang har et samlet elevtal på 52. 

Ledelsen er gået i tænkeboks i forhold til 

den videre proces.  

Budgetorientering 2020-2023 v/Claus, 

særlig opmærksomhedspunkter: 

demografiudviklingen betyder ikke en 

budgettilførelse over årene og andelen af 

elever med særlige behov er stigende. 

Effektivisering kan på skoleområdet betyde 

besparelse af en naturfagsvejlederstilling.  

Lokalerne på Havdrup Skole matcher 

demografiudviklingen i de næste mange 

år, hvor antallet af elever stiger.  

I høringssvaret bemærkes at salen og 

SFO`en ikke er taget med.  

Fokus på kvadratmeteroptimering på 

skolerne i Solrød, hvor MU og UG´s elevtal 

udvikler sig lidt forskelligt.  

Lars og Claus deltager i et møde med de 

andre repræsentanter fra SB`erne med 

Kim Sunesen.  

4. 18.50-19.10 (drøftelse) 

 

 Færdiggørelse af Princip for udarbejdelse af 

principper 

 Drøftelse om prioritering af principper 

 Påbegyndelse af eksempelvis princip for it på 

Havdrup Skole? 

 

Princip for udarbejdelse af princip er 

godkendt.  

Forslag til rækkefølge af arbejdet med 

principper gennemgået med udgangspunkt 

i bilag. Nr. 5 og nr.6 slås sammen.  

Påbegyndelse af princip for 

teknologiforståelse/digital dannelse 

udskydes til decembermødet. Brug af 

refleksionsark som forberedelse.  

5. 19.10-19.20 (orientering og drøftelse) 

 

Kursus med Skole og forældre (2-3 timer på 

november-mødet) 

 

Kursus med ”Skole og forældre” til mødet 

d. 7. november kl. 17.00-20.00. Der 

planlægges 2 timer med kursus og 1 time 

til alm. SB-møde.  



6. 19.20-19.30 

Evt. 

 

 Natteravne/borgermøde (orientering og 

drøftelse) 

 

Claus har modtaget henvendelser fra forældre 

om opstart af Natteravne i Havdrup: Kan 

skolebestyrelsen på Havdrup Skole understøtte 

dette f.eks. med et borgermøde eller lignende? 

En del forældre har henvendt sig til 

Claus omkring opstart af Natteravne i 

Havdrup.  

Henvendelsen falder sammen med 

tankerne om et evt. borgermøde. 

Omfanget af larm og fest i 

aftentimerne er stigende og fylder 

mere og mere hos borgere i Havdrup.  

Claus tager kontakt til Michael Arnø, 

politiker i byrådet.  

  

 
 

 

 

 

 

 


