
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 15. juni 2022 

kl. 17.30-19.30  

Skolens personalerum 

 

Mødeleder: Mie 

Referent: Anne 

  

Deltagere:  

 

 

Fraværende:  

 

Kim, Carsten, Cathrine, Gitte, Louise, Agnes, 

Noah, Pernille og Anne 

 

Mie, Nann og Morten 

1. Kl. 17.30-18.00  

 

Princip om trivsel på Havdrup Skole v/Mie 

 

Færdiggørelse af princip. 

Drøftelse om implementering ift. forældre (og 

personale), f.eks. ind- og udmeldelser og anden typer 

data. 

 

Fælles gennemgang af udkast til revidering af 

princip for trivsel, samt rettelser og tilføjelser.  

 

Princippet er godkendt med rettelser drøftet 

på mødet. PH udarbejder endelig udgave.  

2. Kl. 18.00-18.30 v/Anne 

 

Skemaer til godkendelse: SB gennemser ift. 

princippet for skemalægning. 

 

Elevrådet kan eventuelt komme med input til 

en revidering af princip for skemalægning. 

 

Gennemgang af kommende skoleårs 

klasseskemaer. 

Mødetider i indskolingen er 3 dage fra 8-13.30 

og 2 dage fra 8-12.45. 

Mødetider på mellemtrinet er 4 dage fra 8-

13.30 og en enkel dag fra 8-14.25. 

Udskolingen har en dag fra 8-13.30 og 4 dage 

fra 8-14.25. 

 

Skolen benytter sig af frihedsgrader for 

kommende skoleår, hvor understøttende 

lektioner konverteres til to-lærerlektioner, her 

med en prioritering af fagene dansk og 

matematik. Det betyder, at læsebåndet 

(understøttende undervisning) ikke fastholdes. 

Der er samme mødetider i indskolingen og på 

mellemtrinet, således, at SFO og klub har åben 

for alle på samme tid. 

 



3. Kl. 18.30-18.45 

Skolens økonomi 

 

Der kommer løbende rettelser til skolens 

økonomi pga. fejl. 

Der er flere frustrationer fra skolerne omkring 

styringen af skolernes økonomi. Der arbejdes 

med flere enkle økonomimodeller, der 

fremover kan understøtte et mere stabilt 

arbejde med skolens økonomi. 

 

Pernille er rolig omkring skolens økonomi på 

nuværende tidspunkt. På næste SB-møde vises 

retvisende økonomital. For nuværende er der 

en opdelt økonomi med skolens Ukraine-

gruppe. 

 

4. Kl. 18.45-19.00 

Planlægning af næste års indsatser og møderække 

 

Efter sommerferien kommer der to nye SB-

medlemmer. Her er der konstituering på første 

møde. 

Der er brug for suppleringsvalg, da Nann har 

valgt at trække sig fra SB. 

 

På første møde i kommende skoleår, skal vi 

drøfte punkter til møde med FU-udvalget.  

Indsatser næste skoleår:  

Vigtige temaer fra ledelsen 

Princip for skemalægning 

Deltagelse på fælles forældremøder? 

(årsberetning) 

Datoer for forældremøder: 

18. august IA og IB 

31. august spor U 

5. september spor M 

 

5. Kl.19.00-19.15 

Skolebod? 

Regler for energidrikke o. lign.: Justering af 

ordensreglerne 

 

Sandthai har opsagt aftalen med levering af 

skolemad med udgangen af dette skoleår.  

Pernille har fået en oversigt om levering af mad 

fra Skolemad.dk. Priserne ligger i den høje 

ende. 

Drøftelse af mulighed for et tilbud, hvor 

eleverne har mulighed for at købe lidt spiseligt. 

Skal koordineres med tilbagevenden for 

medarbejder der er tilknyttet boden.  

Justering af ordensreglerne i lyset af 

samfundsudviklingen, hvor digitale medier, 

videoer mm. fylder, mad og drikke i løbet af 

dagen understøtter ikke nødvendigvis at være 

undervisningsparat. 

 



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 fra formanden 

b. Kim har fået en henvendelse fra Havdrup 

listen. De vil gerne mødes til en drøftelse af 

skolen i lokalområdet.  

c. Carsten deltager i kommende 

ansættelsessamtaler (lærerstilling).  

9. årgangs sidste skoledag gik rigtig fint. Dejlig 

dag med godt humør og god energi.  

Legepladsen er tæt på at være færdig, evt. 

aflevering i næste uge.  

d. intet fra medarbejdere 

e. intet fra elevrødderne 

f. der er købt en ejendom, der er tiltænkt en 

daginstitution (beliggende mellem skolen og 

Gl. Havdrup) 

 

6. Evt. Husk at tjekke møderække igennem med 

datoer og tidspunkter for kommende skoleår. 

 

God sommer 

 

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. 



 

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. 

 

 

 

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. 

 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.) 

 


