
Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 4. april 2019 
i personalerummet kl. 17.30 -
19.30 
 

 
 

Torsdag den 4. april 2019 

Fraværende Anders Kildedal, Claus Rydkjær og Mie Kruchow 

1. 17.30-17.50 (Orientering) 
 

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

a) Henvendelse til SB om en forældreundersøgelse 

for indskolingen, der skal belyse forældres 
inddragelse i skolen. Mette undersøger hvilke 

spørgsmål der stilles, og går videre med deltagelse 
herfra.  

Mail fra Anders K. om mobilregler mm. tages op på 

næste møde.  
b) Henvendelse fra IBM til SB om IT-projekt og evt. 

samarbejde. Lars undersøger nærmere.  
Positiv tilbagemelding fra forældre på café-

samtalerne i udskolingen.  

c) Pernille og Karin i ledelsen har fordelt opgaver i 
SFO og klub i perioden uden SFO-og klubleder.  

Ansættelsesfrist d. 10. april for stillingen til SFO- og 
klubleder. 

LUA (Læring og Udviklingsafdelingen) arbejder med 
en kommunal ansøgning til Villumfonden, hvor det 

er muligt, at ansøge om midler til Makerspace.  

Forslag om at medsende Havdrup Skoles oplæg. 
Renovering af faglokaler er startet op. Pr. 1. april 

etableres byggeplads omkring bygning F. Boden er 
midlertidig placeret i IB.  

Fokus på rengøring på skolen. Løbende dialog om 

niveauet for rengøring og hvornår lokaler er klar til 
rengøring.  

PH arbejder med et skriv med tal om skolen. Kan 
bruges til PR og afdækning af hvad der findes på 

skolen og hvordan skolen klarer sig.  
PR møde for alle lærere og pædagoger, hvor der 

var besøg af ”Verdens bedste folkeskole”.  

d) Nye 1. april børn er startet op i SFOen, og 
kommet godt fra start. SFOen har taget godt imod 

Karin og Pernille, der midlertidig har delt 
ledelsesopgaver i SFOen og klubben.  

e) Elever i udskolingen har taget de nye 

naturfagslokaler i brug. Dejlige lokaler, dog lidt 
udfordringer med møbler i auditoriet. Ønske om 

sprit til toiletterne i spor U, (hygiejnemæssigt burde 
vand og sæbe være nok), har drøftet elever og 

håndværkere der står på Skolevænget i pauserne 

og efterlader skodder ifm. rygning. Udskolingen 
ønsker en tilbagemelding på tanker ift. julefodbold 

de kommende år.  
f) Punkt om tildeling og planlægning af ressourcer 

til skolerne.  
Kompetencen til at forkorte skoledagens længde er 

givet til skolerne.  



2. 17.50-18.10 (Orientering og 
beslutning) 
 
Fagfordeling: 
  Princip for holddannelse til godkendelse 

  Konvertering af usu- tid på mellemtrin 

og udskoling 

 Øvrige opgaver: En oversigt 

Princip om holddannelse er godkendt.  
Drøftelse af skoledagens længde på i de forskellige 

spor i kommende skoleår, herunder konvertering af 
USU-tid. Drøftelse af råderummet af lektioner der 

ikke er fastlagte, og dermed et råderum til drøftelse 
af tiltag/prioriteringer fra SB´s side. Ønske om 

mere klarhed om råderum og muligheder for 

prioritering/begrundelser for ledelsens forslag. 
Ledelsen sender skriv ud til SB, hvor planlægningen 

af elevers skoleugen fremgår, herunder alle 
obligatoriske faglektioner og USU-lektioner.   

3. 18.10-18.30 (Orientering og 
beslutning) 
 
Forretningsorden for Skolebestyrelsen: 
Mette skriver på en ny forretningsorden 
 
 
Bilag: Nuværende forretningsorden (i 
mappen fra møde d.14.3.2019) 
 

Små ændringer i forhold til bilag. Tages op på 

næste møde til endelig beslutning.  

4. 18.30-18.40 (Orientering og drøftelse) 
 
Hvordan kan der arbejdes med, at 

Skolebestyrelsen bliver mere tydelig ift. 
de andre forældre, f.eks. mht. skolens 
værdier, adfærd, skolens principper 
osv.? 

 

Tages op næste gang.  

5. 18.40-19.10 (orientering) 
Diverse: 
 
 Åbent hus, SB deltagelse? 

 Gennemgang af kvalitetsrapport 

 Status på etape 2 af byggeriet og 

makerspace (gåtur) 

 

SB deltager ikke i Åbent hus d. 11. april.  

Kvalitetsrapport er nu tilgængelig på kommunens 
hjemmeside. Generelt klarer skolen sig fint. 

Opmærksom omkring faglig støtte og motivation.  
 

6. 19.10-19.15 
 
Evt. og P-plads 
 

4. juni er der SB møde og fælles møde med 
SB´erne på de tre skoler og FU-udvalget.  

7. 19.15-19.30 
 
Lukket punkt (uden elever) 
 

 

  

  

  

 
  



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). 

 Forretningsorden 
 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  
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 

klasser er givet). 
 

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

 Elevernes trivselsmåling 
 



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, 

Ledelsesinformationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel 

fraværsstatistik, evt. Forældreundersøgelser. 

 
 


