
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 4. juni 2019 

i personalerummet kl. 17.30 -

18.30 
 

 
 

Tirsdag den 4. juni 2019 

Fraværende Ingen 

1. 17.30-18.00 
 

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

a. Intet. 

b. Kim deltog i ansættelsessamtaler til 

SFO-leder stillingen. 

c. SFO-lederstillingen er forhåbentlig besat 

pr. 1. august.  

I denne periode er der prøver på 9. 

årgang og ture ud af huset, hvilket 

betyder en del planlagt vikardækning.  

Orientering om prøvevilkår for elever på 9. 

årgang, herunder prøveperiode, mundtlige 

og skriftlige karakterer og vurdering af 

skriftlige prøver/klagemulighed. 

9. årgangs sidste skoledag forløb fint. Stor 

tilfredshed ift. indhold og planlægning. 

Dejligt med inddragelse af elever fra andre 

årgangen i konkurrencerne i hallen.   

Skemaerne er tæt på at være klar. Deles 

ud til medarbejderne og efterfølgende får 

klasserne besked om eventuelle 

ændringer.  

Flere nye elever indmeldt på skolen pr. 1. 

august, nye familier i byen.  

SB orienteres løbende ift. status på 

antallet af elever der skrives ind/meldes 

ud.  

d. SFO er ved at få lavet ny multibane. 

Håber den er færdig inden sommerfesten 

på fredag.  

e. Ønske om et ur til storrummet i spor U. 

Elevrødderne har deltaget i møde med 

LUA omkring input til kommende 

dannelsesstrategi i Solrød Kommune.  

f. Intet at bemærke. 

2.  18.05-18.10 

 

Møderække for kommende skoleår 

 

Bilag: Forslag til møderække 

Den politiske møderække fastlægges i 

august. Kan evt. påvirke SB´s møderække, 

hvorfor der kan komme små ændringer.  

Evt. placering af et SB møde i marts 2020. 

Forældremøde i IA og IB d. 22. august og 

4. september i M og U.  



3. 18.10-18.15 

Høringssvar og bilag til Mål og økonomi 2010-

2023, gennemgang for SB af Claus og Lars 

 

Bilag: Høringssvar 

Gennemgang af høringsvar og bilag 

v/Claus.  

På baggrund af tidligere møde med FU-

udvalget, har SB lavet et bilag med 

konkret beskrivelse af tanker og ønsker i 

forhold til at styrke teknologiforståelse. 

LUA har i dag sendt en ansøgning til 

Villumfonden, hvor der søges midler til at 

understøtte udvikling af IT på kommunens 

skoler.  

Skolen arbejder med teknologiforståelse i 

indskolingen, løbende fokus på inddragelse 

af IT i fagundervisningen og drøftelse af 

digitale kompetencer. Der bruges en del 

penge på IT, computere én til én i 

udskolingen, chromebooks til enkelte 

klasser og flere enheder af diverse IT-

gadgets. 

Fast punkt på kommende SB møder er 

status på IT-projektet. Invitere Britt 

Alstrøm, kommunal IT-vejleder til et SB-

møde.  

SB ønsker at finde en skriftlig form for, 

hvordan SB kan informeres om, hvordan 

der i undervisningen arbejdes med at 

styrke teknologiforståelse, og hvordan det 

fremgår i årsplaner. Herunder tal/skøn for 

hvor mange forløb der faktisk laves i de 

forskellige fag på de forskellige trin.   

4. 18.15-18.30 

Forventninger til forældre, skriv fra Claus 

https://havdrupskole.skoleporten.dk/sp/file/54656a5

a-590e-4ac7-bda1-6602b8420f82 

 

Bilag: Antimobbestrategi, ordensregler, 

forventningsskriv 

Udsættes til næste SB-møde.  

 

https://havdrupskole.skoleporten.dk/sp/file/54656a5a-590e-4ac7-bda1-6602b8420f82
https://havdrupskole.skoleporten.dk/sp/file/54656a5a-590e-4ac7-bda1-6602b8420f82


5. Kommende punkter 

 Klassedannelse 

 Trivselsmåling og testresultater 

 Aula 

 Gennemgang af opgave- og fagfordeling: 

Timetalsplanen 

 Samarbejdsgrundlaget 

 Besøg af Thomas Petersen? 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 



 
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. 

 
 

 

 

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 i forhold til principperne 

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 
 Justering af årshjul for SB (Godkendelse af fagfordeling fra maj til april o.a.) 

 


