
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5. april 2022 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Nann 

Referent: Anne 

  

Deltagere: Mie med online, Cathrine, Nann, Kim, 

Louise, Gitte, Carsten, Noah, Agnes, Pernille og Anne 

 

Fraværende: Morten 

 

 

1. Kl.17.30-18.45  

Princip om trivsel på Havdrup Skole 

 

Fortsættelse fra sidst: Oplæg fra Mie og Nann 

Drøftelse i grupper: Tre og tre 

Drøftelse i plenum v/Mie og Nann 

 

Nann skriver noter fra grupperne og renskriver 

til en revideret udgave af princippet.  

Tages op på næste SB-møde. 

2. Kl. 18.45-19.00  

Frihedsgradernes indflydelse på fagfordeling, 

ringetider og SFO/klub i 22/23 

 

 Fravigelse fra krav om kompetencedækning 

 Konvertering af usu-tid 

 Mulighed for fjernundervisning 20% af tiden 

 

Bilag: Aftaleteksten 

 

Konvertere usu lektioner til to-lærer- 

lektioner. 

Indskolingen får tidligere dage, hvilket betyder 

at SFO´en åbner tidligere. 

Det samme gælder i mellemtrinnet, hvor 

klubben ligeledes åbner tidligere. 

Enkelte fravigelse fra krav om 

kompetencedækning i klasser og fag, hvor det 

giver mening. 

 

3. Kl. 19.00-19.15 Elever fra Ukraine på Havdrup 

Skole: Foreningerne og forældre? 

Klasserne oprettes på Havdrup Skole fra den 1. april. 

Ansættelser i gang og eleverne (og forældrene) 

bidrager med diverse ting. Kan SB gå foran med f.eks. 

arrangementer i samarbejde med foreningerne eller 

andet? 

 

Opdatering ved Pernille omkring opstart af 

ukrainere. Alle ukrainere i Solrød Kommune 

starter op i modtageklasserne på Havdrup 

Skole. 

De første ukrainske elever starter op i denne 

uge. 

Det går meget stærk med ændringer og 

opdateringer ift. hele indsatsen omkring 

situationen vedr. ukrainere. 



5. Kl. 19.15-19.25 Orientering bordet rundt 

 

      a: formanden  

      b: de forældrevalgte 

      c: skolen/ledelsen    

      d: medarbejderrepræsentanterne 

      e: elevrådet 

      f: FU-udvalget, bilag 

 

a. Intet 

b. Intet 

c. Åbent hus på torsdag kl. 15.00-17.30. 

Boden er desværre lukket grundet en 

sygemelding. Skriftlige prøver 9. årgang i 

næste uge 

d. Er klar til Åbent hus 

e. Den 4. maj er der dialogmøde for 

elevrødderne og FU-udvalget 

d. intet 

6. Evt. To nye medlemmer i SB. 

Husk at tjekke møderække igennem med 

datoer og tidspunkter for kommende skoleår. 

Begejstring for dagens menu  

 

7. Kommende punkter 

 

Princip for meddelelsesbog (ny lov) 

 

  

  

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole  

 

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, Ledelsesinfor-

mationssystemet (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. 

 Opfølgning på princip for teknologiforståelse 

 

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.) 

 


