Referat skolebestyrelsesmøde 7. juni 2018
Rasmus Johnsen starter mødet med at byde velkommen til nye medlemmer af skolebestyrelsen og
en stor tak til de afgåenden medlemmer.
Rasmus beder om en runde, hvor alle præsentere sig kort og beskriver, hvorfor de ønsker at være
en del af skolebestyrelsen. De afgåenden medlemmer bliver bedt om at beskrive, hvad der har
været spændende og hvor de har gjort en forskel.
Bl.a. skolens trafikforhold er ændret i denne periode på 4 år. Skolen har opnået at få en mere
sikker skolevej ved bl.a. en rundkørsel og flere fodgængerovergange.
Nye medlemmer ønsker at være med til at sætte rammerne og sætte præg på hverdagen på
Hedelyskolen.
Elevrådsformand pointerer at det er godt, at eleverne har mulighed for at blive hørt i SB og se at
der sker ændringer på baggrund af de ting eleverne lægger vægt på.
Spørgetid: Ingen besøgende
Godkendelse af referat: Det pointeres at der ikke ligger dagsorden og referat siden januar på
Hedelyskolens hjemmeside.
Meddelelser fra elever: Der er en lugt i 4.c, som gør at klassen sidder i kantinen og har gjort det de
sidste par dage.
Ny bestyrelse:
Hans har taget imod nye medlemmer i dag, som alle har fået udleveret skolebestyrelsens
håndbog.
Rasmus Johnsen har snakket om at lave noget fælles i forhold til nye SB medlemmer, hvilket vi
synes giver rigtig god mening.
Budget:
a. PCB PLC: Der er i budgettet regnet med en ny legeplads samt nye skur til mooncars og
ude-undervisning. Skolen skal betale med egne midler for at reetablerer skur, fordi skuret
var i så dårlig stand, så det skulle skiftes alligevel.
Ledelsen prioriterer at have 4 undervisningsassistenter for at skabe en indsats i klassen og
være inkluderende, samtidig er der også lagt flere ressourcer i vejlederne fra
inklusionsmidlerne.
Camille (Formand) har skrevet til borgmesteren og påpeget at vi mangler 600.000 kr til PLC.
Vi har fået lovning på ekstra 450.000kr. som udbetales snarest.
Det efterspørges at lejrskoler og hytteture genoptages, men det er ikke iberegnet i
kommende skoleårs økonomi. Bestyrelsens medlemmer ønsker at arbejde videre med at få
det genindført.
Alle udgifter der skyldes PCB skrives ned, så vi har mulighed for at begrunde et evt.
underskud.
b. Administration- ny struktur: Skolen er bedt om at udarbejde et høringssvar til det
kommunale sparringskatalog. Skolens udtalelse bliver at det er for useriøst, at forvente et
høringssvar på så kort tid, hvis det skal være relevant.

Det er besluttet, at der laves en central enhed for skolesekretærer som arbejder med
økonomi. Vi kan risikere at Anette bliver flyttet til den centrale enhed. Det vil betyde at
flere opgaver bliver skubbet til ledelse og de tilbageblivende skolesekretærer.
Orientering fra afdelingerne
a. Vækst: Vækst er et tilbud i kommunen for børn med generelle
indlæringsvanskeligheder. Det betyder at eleverne har svært ved at lærer nyt fagligt og
så kan der forekomme elever, som også har svært ved sociale relationer. Der er
kommet ro på personalesituationen i vækst. Lærerne har fuldtilstedeværelse hos
eleverne og det gør at personale i vækst ikke har sin vante gang på lærerværelset.
Indskolingen: Indskolingen koncentrere sig om skolestarterne, hvor pædagogerne
forsøger at lave værksteder som er som er relevant for den læringen eleverne vil møde
i skoledelen. På SFO laves der flere aktiviteter for at fastholde børnene i 3. Klasse, ved
aften arrangementer, udeliv osv. Legepladsen er også et stort ønske for SFO, der
trænger til oprydning og flere grønne planter osv. Dette er sat i værk.
Melletrinnet: I årets løb har vi arbejdet med at samkører Tjørnely og Hedelyskolens
eleverne. Der har været brug for at alle eleverne har lært regler og rammer for skolen
fastsat på afdelingsmøderne. Fortsat vil mellemtrinnet arbejde på samarbejde på
årgangen og holddeling.
Udskolingen: Har arbejdet med at samkører de to skolers elever. Udskolingen har
været udfordret på manglende faglokaler, men fysiklokalet er kommet i stand i sidste
øjeblik og eksamenerne er forløbet perfekt. Som noget nyt har der i dag været fælles
præsentation af valgfag som vi arrangere på egen skole i næste skoleår. I næste skoleår
kan vi tilbyde at eleverne kan læse spansk i stedet for tysk (Der undervises på
gymnasiet). Alle er begejstret for at valgfag afholdes på skolen. Der vil dog stadig være
4 fag som afholdes på tværs.
Evt.

