
Hedelyskolen 
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 20. august 2020 kl. 18.00 til 21.00 på lærerværelset 

Afbud: Linda 

Dagsorden:  

1. Spørgetid  

7. årg. 

Aflyste undervisningsdage, der bliver ikke erstatningsdage. 

Madkundskab; obligatorisk og valgfag – parallelle forløb i undervisningsforløb. 

IT: hvad er tilstanden på AULA, i forhold til kommunikation og samarbejde med MeBook, der 

opfordres til at henvende sig til kontoret hvis man oplever uregelmæssigheder. 

2.årg. 

Opfordring til drøftelse om færdsel, især i morgentrafikken omkring skolen 

Video under spisning, opfordring til at der er plads og tid til spisning. 

6.årg  

Indkøb af kasser til klassen, kan foregå via klassekasse. Der indkøbes først nyt til klasserne i det nye 

budgetår. 

 

2. Godkendelse af referat fra 11. juni. Velkommen til Mie, TR på skolen. 

 

3. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre-god skolestart, 0.kl virker glade. Opmærksomhed på børnene der kommer med 

skolebus ca.7.45, der er slip mellem aflevering ved bus og afhentning på skolen – tidligere 

mødte eleverne kl.8.00 og gik gennem skolen, nu møder de 7.50 og afhentes ved indgang 

til skolen. 

b. Medarbejdere, skolestarten har været god, det er sædvanligvis travlt at starte og Corona er 

med oveni. Der orienteres om arbejdstidsaftalen, som erstatter Lov 409, overordnet er der 

tilfredshed fra lærerne om aftalen. 

c. Ledelse  

i. Forældremøde; det opfordres til, at tiderne kommer tidligere i forhold til SB’s  

deltagelse. 

ii. Elevråd; der er ikke valgt elevrådsformand endnu på skolen, og der har ikke været 

afholdt elevrådsmøder endnu. 

iii. Renovering af hovedbygningen; – det skrider frem, lidt forsinket. 

Ventilationssystem er etableret pga påbud om CO2 niveau og reguleres i 

efterårsferien, lamper, opslagstavler - gardiner og skabe mangler stadig. 

1.sal er klar, de arbejder stadig på 2.sal frem til uge 42. 

H/D: renovering er stadig i gang, forsinket. Fagkonsulent kommer i morgen, kan 

vejlede i forhold til faglokalet.  

  

4. Økonomi 

a. Status – Bilag 

i. Stram økonomi, men fortsat med et overskud. 



Budgetopfølgning, Ledelsen gennemgår tallene og der drøftes konsekvenser af 

posterne blandt andet af lønninger - der udregnes på gennemsnitsløn i Greve og 

derfor ikke er et helt retvisende billede af de reelle udgifter. 

 
5. Corona-status 

a. Kort status. Hvordan går det på skolen? Kort status fra Dorthe og Hans 
Vi følger retningslinjerne, informationsniveauet er godt. Der er tæt kontakt med forvaltning 
ved tvivl. generel tryghed omkring situationen. 
 

6. Høring vedr. principper for indhold og placering af klub- og fritidstilbud for 10-18 årige (Bilag) 
a. Høringssvar udarbejdes i samarbejde med Stine Jensen konsulent, der deltager fra CDS. Vi 

drøftes bilagets spørgsmål. 
Grundlaget; Det er besluttet at klubberne skal ind på skolerne, med hvordan skal det 
udmøntes. 
Vi diskuterer formål med klub, pædagogisk, samt behov for fysiske rammer. Vi diskuterer; 
hvad er det for tilbud der ønskes, hvilke aktiviteter og hvad er muligheden for 
lokalefællesskab?  
Økonomisk er det et tilbud der skal klares inden for den samlede ramme, og hvis man 
vælger at lave klub på alle skoler, vil det være få medarbejdere på hver matrikel.  
 

7. Oplæg til forældremøderne - bilag 
Oplæg fra sidste år tilrettes? Skal vi have et oplæg i år, vi aftaler at i år er anderledes. 
Thomas deltager i 0.kl. øvrige springer over. 
 
Forslag; at oplæg næste år skal have et andet indhold; præsentation af bestyrelsesmedlem, 
hvad kan forældrene bruge SB medlemmerne til. De skal være mere individuelle, så hvert 
medlem præsenterer sig og har sit eget oplæg. 
 

8. Høringssvar til budget: 
MED udvalgets svar er kvalificeret af SB. DT har skrevet det endelige ind i høringssvaret, Hans læser 
igennem og Thomas sender. 

 

9. Punkter til næste møde  

En drøftelse om klassekasse. 

Bestyrelsesoplæg til forældremøder  
Temamøde lørdag den 31. oktober 2020 - 

a. Dagsorden – opfølgning fra mødet med klasserådsrepræsentanterne, arbejdet med 
værdierne 

 

10. Eventuelt 

Drøftelse om hvordan en klasse kan tjene ekstra ind til en lejrtur 

Fx ved små ydelser og salg af kage osv. 

Der må opkræves kostpenge, 100,- pr. dag – der skal ikke være modydelser for eventuel indtjening. 

Forslag om fælles fildeling: 

Drøftelse om at etablere en fælles mappe på Google drev, Dorthe opretter og inviterer alle 

bestyrelsesmedlemmer. 


