
 
 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 18/11 2019   kl.18.30-21.00 i Pusterummet 

 

Mødeleder: Mads 

Referent: Kristine 

Afbud:  

 

18.30-18.45 Meddelelser fra SB formand, skole, sfo, elevråd 

Skolen: Vi er godt i gang med vores 

udviklingsplan. Bla. PLC (pædagogisk 

læringscenter). Som skal gøres bedre og 

udvides med lidt lokale plads i nærheden af 

biblioteket. 

SFO: Børnetallet er fra d 1/12-2019, 47. Hvoraf 

13 af disse børn er modul børn. det er lidt lavt 

men som vi havde forventet. 

Der er åbent hus for de kommende skolebørn d. 

21/11-2019, hvor vi glæder os til at se hvor 

mange der dukker op. 

Orientering Personale 

 

 

18.45-19.15 Ny forretningsorden og ny mødestruktur 

Se referat fra sidste skolebestyrelsesmøde 

Vi beslutter os for primært at bruge AULA til 

kommunikation i skolebestyrelsen.  

Vedrørende, arkivering og opbevaring af 

dagsorden, referater og andet, så afventer vi en 

udmelding fra Læring, før vi laver en udmelding 

om dette. 

Vi vedtager en revurderet forretningsorden for 

skolebestyrelsens arbejde. 

Hvis der foregår noget på skolen, som SB skal 

vide imellem møderne. Kontakter skolelederen 

SB formand. 

Beslutningspunkt Mads 

 

 

19.15-19.30 Spisepause   

 

 

19.30-20.45 Ny børn- og ungepolitik, herunder skolepolitik Arbejdspunkt Morten/Mad

s 

Introduktion til punktet: 

Hedensted kommune er i gang med at lave en ny børn- og ungepolitik, herunder skolepolitik. I den 

forbindelse er vi forpligtede på at give vores bidrag. Vi har fra kommunen en procesguide som vi lader 

os inspirere af. Et fokus på vores skolepolitik hjælper os både til at forstå, hvem vi er som skole og til 
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at stille skarpt på, hvor vi skal hen. Punktet bidrager derfor ikke kun til kommunens indsamling, men i 

høj grad også til os selv. 

 

 

20.45-21.00 Eventuelt Rundspørge Alle 

 

 

Punkter til næste møde ● Hvornår må “ikke SFO børn” møde ind på skolen og hvor skal 

de opholde sig indtil lærerne har opsyn? (så vi undgår larm og 

konflikter inden skoletiden) 

 

 

 

 


