
 

 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 27/ 01 2020   kl.18.30-21.00 i Pusterummet 

 

Referent: IH 

Afbud:  

 

18.30-18.45 Meddelelser fra skole, sfo, elevråd Orientering Personale 

 

God opstart efter jul.Minimal med sygdom hos personalet. 

6. kl har været til naturfagsmarathon, hvilket har været en god oplevelse.  

Morten skal til møde på kommunen sidst i februar ang. budget. 

 

18.45-19.00 Hjemmesiden Debat Ansvarlig 

Lars 

 

Hjemmesiden er lidt tom endnu, men der arbejdes fortsat på at få den til at være oplysende.  

Links på politikker lægges på hjemmesiden. Evt. liste med skolens traditioner, motions- og 

læsebånd.   

 

19.00-20.45 

(incl. frokost) 

Høringssvar på kvalitetsrapport  

 

Kvalitetsrapporten forventer vi ikke er 

gennemlæst, men muligheden er der. 

Resultaterne for Hedensted kommune og Glud 

Skole er gode at have gennemgået inden 

mødet. Det samme gælder afsnit 13 i rapporten 

17/18 - se link: Kvalitetsrapport 2.0 2017-18 

 

1) Gennemgang af rapport (25 min.) 

2) Hvad er vigtig for os? (25 min) 

3) Vi formulerer synspunkter og 

kommentarer (25 min) 

Kvalitetsrapport 2.0 2017-18 

Orientering 

debat 

arbejdspunkt 

Ansvarlig 

Mads/Morten 

Lorem Ipsum 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/21-03-2018/ID2334/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsrapport_Hedensted_Kommune_201718_1pdf1.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/21-03-2018/ID2334/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsrapport_Hedensted_Kommune_201718_1pdf1.pdf
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1) Rapport: Gennemgået. Det ser godt ud for Glud skole. 

2) Hvad er vigtigt for os? Skolebestyrelsen konstaterer, at Glud skole fortsat har et flot resultat 

både inden for læring og trivsel. Resultatet gør, at vi kan have større fokus på at løfte 

“bunden” op fagligt, så vi får en større gruppe i midten. 

3) Vi formulerer synspunkter og kommentarer.   

 

Overordnet er vi i Glud stolte af, at vi med vores lille skole fortsat formår at levere så flotte resultater. 

Vi bliver bekræftet i, at en lille skole kan levere høj kvalitet både hvad angår faglig læring og trivsel. 

Desuden er det fra forældrerepræsentanternes side rart at få bekræftet, at eleverne lærer det de skal 

og mere til. Vores data giver anledning til at tale indsatsområder, et indsatsområde kunne være at 

blive endnu bedre til at løfte dem, der har sværest ved dansk og matematik og samtidig fastholde den 

andel, der ligger højst. Fra lærersiden er det ligeledes godt at se et læringsgennemsnit. Som 

arbejdsredskab i forhold til indsatser, er de mere detaljerede data fra testsiderne mere anvendelige.  

 

 

20.45-21.00 Indsatsområder Status Ansvarlig 

Morten 

 

Udsættes til næste møde.  

 

 

Punkter til næste møde ●  

 

 

 

 


