
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 23. september 2021 kl. 18.00 til 21.00 på skolen i personalerummet. 

Afbud: Mie og Katrine har meldt afbud. 

Referat af mødet: DT 

 

1. Spørgetid? Ingen 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 26. august og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Dorthe reformulerer punktet om hygiejne i køkkenet, så det understreges at det er gryder der ikke 

gøres rent og at det har været gentagne gange at der sidder madrester og at det er bragt videre til 

madkundskabslærerne, de genkender situationerne og gør som regel gryder rent før de tager dem i 

brug – der følges løbende op på dette, da alle er enige om at køkkenhygiejne er vigtigt. 

Helene beder om tilbagemelding når der er rettelser til referatet, dette er taget til efterretning – 

det bliver vi bedre til. 

 

3. Meddelelser fra elever 

Muhammad refererer fra elevrådet, det omhandler primært pauseaktiviteter og kantine. 

Aftalt at udskolingen, mellemtrinnet og indskolingens elvrådsrepræsentanter mødes. 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre. 

Spørgsmål fra forældre om kriterierne for orlov. Hans og Dorthe fortæller om rettighederne 

for orlov og at det er en forhandling, om at det skal passe med skolens øvrige drift. 

Kenn har deltaget på 7 kl.’s forældremøde og fortalt om bestyrelsesarbejde. 

Martin og Linda har deltaget i ansættelsessamtaler med ny leder til H - klasse. 

b. Medarbejdere. 

c. Ledelse. 

Hans fortæller om ansættelsessamtaler,  

Dorthe orienterer om Dysleksidag 

5. Økonomi 

a. Status – ingen budgetopfølgning i september 

 

6. Det kommunale budget 

a. Drøftelse og orientering om høringssvar 

Vi gennemgår høringssvar og drøfter skolens renovering 

7. Corona-status 
a. Kort status – nye regler og rammer på skoleområdet. DT orienterer om nyeste tilfælde og 

om retningslinjer. 
 

8. Lejrskoleudregning 
a. Hvad koster det at have en lærer på lejrskole? /DT gennemgår budgettet for en lejrskole. 

Driftsramme: 100,- pr. elev for 4 dage, lærerløn kommer derudover. En gennemsnitlig 
lejrskole koster ca 65.000 



 
9. Udkast til nyt princip om klassedannelse - bilag 

a. Udkast og begrundelse for et princip for klassedannelser efter 0. klasse. /HP 
Hans begrunder forslag og vi drøfter de pædagogiske rammer for det. 
Vi har nu 2 klasser i indskolingen og med tilflytning kan vi risikere at skulle skabe 3 nye 
klasser, hvis der er elever der flytter til ud over de 25 elever vi har i hver klasse, det sker 
ved 30 elever. 

Drøftelse/beslutning: 
Kriterier:  lærernes rådgivning, faglighed, sociale relationer, sproglige udfordrede elever – 
klassedannelse, evaluering, eleverne og forældrene deltager. 

Princippet er vedtaget d.23.9.21 
 

10. Skolebestyrelsesvalg i foråret 2022 

i. Forskudt valg i 2022 – det betyder, at 4 vælges for 4 år her til foråret og 3 vælges 

for 2 år. Om to år har vi SB-valg igen, hvor 3 skal vælges for 4 år. Dette er besluttet 

ved sidste møde. 

ii. Formand – hvem vil tages stafetten efter Thomas, og hvem stiller op til genvalg? 

(Man kan jo tage formandsposten, selvom man evt. vælges for 2 år) 

 

Vi skal formelt tage stilling til dette i januar – valg er i april og gælder fra august. 

7 forældrevalgte. 

Konstituering foregår ved første møde. 

 

11. Punkter til næste møde den 28. oktober 

Princippet om udlån /overnatning på skolen skal revideres. 
 

12. Eventuelt 

Chromebook, tilføjelsesprogrammer, hvordan kan det ændres, fx lommeregner 

Martin skriver til Rune via AULA 

I forhold til BYOD – det er højest 1/5 af eleverne der medbringer.  

Vi mangler opbevaring m lade station. 

 

Skolevalg: vi afholder skolevalg d 13. og 14.9. med paneldebat, rigtig stemmeurne og boks. 

 

Referent: Dorthe Thune 


