
 
Skolebestyrelses møde Mandag d. 21. oktober  2019  kl. 18.30 – 21.00 i Pusterummet 

  

  

Referat: Morten 

 

Afbud: Kristine og Carina 

 

Intro:  

 

Formand: Nyt fra dialogmøde den 7/10 - udvikling af ny skolepolitik for Hedensted Kommune (5 min.) 

 

Skole:  

 

Elevråd: Succes med boden 

 

Den gode historie: Udvikling af PLC i tråd med skoleudvikling  

 

Sfo:  

 

Punkter 

 

1) Drøftelse 

Lars gennemgår forretningsordenen, som den ser ud indtil videre (se bilag). Vi drøfter 

indholdet og supplerer for at gøre dokumentet fyldestgørende. (30 min) 

 

Vi har et udkast til en forretningsorden for skolebestyrelsesarbejdet som gennemgås. 

Vi vil ved næste møde beslutte om forretningsordenen skal gøres gældende. Vi noterer 

under gennemgangen: 

 

1) Vi skal have tilføjet, hvad vi går ud med på forældremøder  

2) I tilfælde af fravær: Vi skal overveje, om vi kan finde en 

medarbejderrepræsentant eller på anden måde få en 

medarbejderrepræsentants holdninger med på mødet. 

3) kommende SB-møder (datoer) fastlægges ved første SB-møde 

 

2) Drøftelse/arbejdspunkt 

Dagsorden -  vi laver en skabelon, som vi vil anvende til dagsordenen. 

Hvordan skal dagsordenen sendes ud? (virker drev) 

Skal vi hver især oprette en gmail øremærket SB-arbejde? (30 min) 

 

 

1) I forbindelse med interne skriverier undersøger Morten muligheden for at linke 

igennem aula 

2) Lars forhører sig hos kommunen vedr. andre løsninger, herunder lovgivning 

hvis vi bruger google-drev 

3) Mads og Morten vælger en skabelon og bruger den 

 

Frokost 

 



3) Drøftelse/arbejdspunkt 

Vi ønsker at formulere klare retningslinjer for afvikling af SB-møder. Vi deles I to 

grupper og besvarer spørgsmålet; Hvad kendetegner et godt møde?  

Vores ønske er, at formulere klare retningslinjer inden næste møde. Hvem vil være 

behjælpelig her? (45 min.) 

 

1) Vi vil i stor udstrækning indlede punkter med en runde, hvor alle ytrer sine 

meninger/holdninger  

2) Vi drøfter idéen om et nyhedsbrev. Vi er enige om, at et nyhedsbrev vil være 

fantastisk men vi er også bevidste om, at det tager tid. Vi genoptager debatten 

ved næste SB-møde. 

 

4) evaluering af Juelsminde Run  (10 min.) 

 

- Skal vi samles inden i teltet eller udenfor teltet? Vi synes ikke teltet skal være 

så “skrænkepræget”. Mads kan måske arrangere foto-med-hjem-med-det-

samme. Vi havde lidt for meget bagværk, vi kan nøjes med mindre :-) Vi skal 

synliggøre reningslinjerne: søskende m.fl. er også velkomne. Vi skal have 

tilmeldinger inden ferien - og punktet skal på SB møde i god tid 

 

 

5) Eventuelt (10 min.) 

 

Vi lader ordstyrer gå på omgang og en ansat tager referat 

vi skal afslutte 10 min. på at lukke mødet ned 

 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

Udvikling af ny skolepolitik 

 

På sigt: skal vi prioritere en udflugt 

 

 

 

 

 

 

 

 


