Hedelyskolen
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 23. august 2018 kl. 18.00 til 21.00 på lærerværelset
Dagsorden:
1. Spørgetid
a. Der kommen ingen til spørgetid
2. Godkendelse af referat fra 7. juni og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.
a. Godkende ved næste møde, sendes ud efter dette møde.
3. Præsentation af hinanden
a. Hvem er vi rundt om bordet, og hvad ønsker vi for arbejdet i skolebestyrelsen?
Hans Stokholm: Skoleleder
Kenn Eichhorst: Forældre til elever i 4.c og 8.c
Thomas Klingspor Bentzen: Skolebestyrelsesformand Forældre til Maria i 8.c
Helene Transe Rasmussen: forældre til Svend i 5.B
Maria Klingspor Bentzen: Elevrådsformand skoleåret 2017/18
Solvej Sønderkær: Mor til Holger 0.C
Martin Larsen: Fra til Hjalte i 1.A
Kathrine Vedel: TR for lærerne
Louise Berthelin: Viceskoleleder
Winnie Carlsen: Medarbejderepræsentant
b. Praktiske oplysninger vedr. opbygningen af Hedelyskolen og mødediæter
Hans og Louise har ikke stemmeret, når der skal tages beslutninger.
Thomas påpeger at det er vigtigt, at alle møder til møderne. Halvdelen af bestyrelsens
medlemmer skal være mødt for at mødet kan gennemføres.
Indberetningsliste for mødediæter præsenteres, denne udleveres og skal udfyldes i løber af
året.
”Skolebestyrelsens håndbog” og ”Skolebestyrelsens arbejde-Indflydelse gennem
budgettet” udleveres.
Hedelyskolen er bygget omkring afdelingerne Indskolingsafdelingen, Mellemtrinnet er i
Østfløjen og Udskolingen er i hovedbygning. Modtagerklassen ligger i hovedbygningen,
Vækstklasser ligger i den gamle inspektørbolig ved boldbanen.

4. Opsamling fra skolebestyrelseskurset den 21. – Drøftelse - bilag (Indbydelsen)
a. Gode pointer, som vi skal huske i arbejdet.
Papirer fra skole og forældre udleveres som er gennemgået ved kurset. Kurset evalueres og
bestyrelsesmedlemmerne har fået stort udbytte af kurset. Det gav et godt indblik i
bestyrelsesarbejdet og kursets cases var relevante og gav nogle gode drøftelser.

God pointer fra kurset: Lave årsberetning på en anden måde, så vi får flere til at engagerer
sig. F.eks. ved at bruge en foredragsholder, afholde skolebestyrelsesmøde i forlængelse af
årsberetningen.
Der bliver stillet spørgsmål til om skolebestyrelsen deltager i alm. ansættelser, dette
drøftes ved næste SB møde.
5. Meddelelser fra elever - Orientering
a. Ny organisering af elevrådene på skolen
Der er ikke afholdt mere end to møder sidste skoleår. I dette skoleår er der afsat en lærer i
hver afdeling til at faciliteter elevrådsmøder.
På baggrund af elevrådsformandens orientering blev der i indeværende skoleår lavet en
”Fejl og mangler seddel”, som ligger i alle klasser. Dette system fungerer godt og giver
teknisk service personale et godt overblik.
Der ønskes en tydeligere kommunikation med det fælles elevråd. LB kontakter
ungdomsskolen for at være den direkte kontakt.
6. Sidste nyt - Orientering
a. Forældre
i. Henvendelse fra Dagmagerskolens bestyrelse
Thomas (Formand) svarer skolebestyrelsen fra Damagerskolen, i samråd med skolens
ledelse
b. Medarbejdere
Vi har fået syv nye kollegaer på lærerværelset, to af dem er overflytter fra Damagerskolen.
Der er lavet mentorordning for nye ansatte.
c. Ledelse
i. Ansættelser
Vi har fået syv nye kollegaer på lærerværelset, to af dem er overflytter fra Damagerskolen.
Der er lavet mentorordning for nye ansatte.
ii. Trafik
Der er stadig forældre der kører mod ensretningen langs skolen. Skolens personale ønsker
stadig at ”Kys og kør” bliver sløjfet, da vi mangler parkering på skolen. Dette er blevet afvist.
Der stilles spørgsmålstegn ved parkering af skolebussen, hvorfor skal den parkere, så de små
elever skal krydse en vej.
Bussen bakker stadig ude på vejen, på trods af, at der er lavet rundkørsel så bussen kan
vende.
iii. Forældremøder – deltagelse af SB
Punktet springes over og drøftes senere på året.
7. Økonomi – bilag fremsendes senere
a. Legeplads - bestilt
Budgettet gennemgås ved mødet
8. Kommunebudget - høringsmateriale følger efter den 16. august
a. Udarbejde høringssvar – høringsfrist 29. august 2018

Høringssvar vedlægges referatet. Det videre forløb bliver, at de forslåede kommentarer bliver tilskrevet
dokumentet og sendes ud til skolebestyrelsen snarest.
9. Principper – bilag – Drøftelse (Dette punkt udskydes til næste møde)
a. Gennemgang af skolens principper – Er der områder, som vi mangler eller skal vi ændre i
nogle af skolens principper?
10. Punkter til næste møde – Bilag med mødeoversigt
a. Temaer eller drøftelser, som vi ønsker at sætte på oversigten
Skal skolebestyrelsesmedlemmer deltage ved ansættelser af personale på skolen.
Drøftelse vedr. parkering af skolebussen
Drøftelse af ”Kys og kør” og skilte generelt på skolen
Drøftelse af trafik generelt.
11. Eventuelt
Martin melder afbud 4/10
Dato for mødet d. 1/11 rykkes til 8/11

