
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 25. november 2021 kl. 18.00 til 21.00 på skolen i personalerummet. 

Der er julefrokost, så evt. afbud sendes til Hans. 

Afbud: Carsten Sørensen, Linda, Thomas, Helene, Martin 

Referat af mødet: DT 

1. Spørgetid Ingen er mødt op 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 28. oktober og kommentarer til dagens dagsordenspunkter. 

Referatet er godkendt 

 

3. Meddelelser fra elever  

Lilje og Mohammad refererer fra Elevrådsmøde, de har været med til indskolingens møde. Der er 

små elever der fortæller om større elever der kommer i indskolingen og driller, blandt andet pga 

små søskende. Det tager vi os af i de enkelte tilfælde. 

Elevråd idéer;  

Fællessamling fortæller om konsekvenser v. hærværk,” bruger vi penge på de forkerte ting” – vil 

gerne opfordre til at passe på skolen, så vi kan spare op til de ting vi ønsker. 

Basket net – kan vi få et basket hold på skolen?  

Vi drøfter en ny bane m basket net v indskolingen – og derudover kommer der to net v udskoling og 

mellemtrin. 

Udeskoleområde skal placeres ved Pavilloner, det skal søges via fonde HP og TB undersøger 

nærmere. 

Sidste skoledag inden jul – PLC vil lave julebanko – Hans er julemand ☺ 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre; SMS – besked. – mulighed for at komme i kontakt med skolen 

b. Medarbejdere, alle er trætte af at Corona fylder, tid går fra uv v test- +stramninger igen. 

c. Ledelse –  

i. Projekt ”Fremmøde og Trivsel” Vi er i med i et 2-årigt projekt. Inklusionsvejleder, 

psykolog og familierådgiver samarbejder med klasselærer og forældre. 

ii. Byggeprojekt, Vi mangler tag på østfløj – ventilation og lofter er færdig ved 

juleferien. Musikskolens lokale er færdig i februar. Pavillonen bliver indtil byggeriet 

er færdig. 

iii. Makerspace, der er kursusforløb for personaler, samt indretning og indkøb af 

materiale og lokale. Det bliver i lokale 76 og det betyder flytning af H – klasser.   

 

5. Økonomi 

a. Status – oktober bilag – vi har fået et mindre underskud. Refusioner er modtaget fra barsel 

og sygedagpenge, vi har fået mere i tilskud til medhjælp og vi har fået lovning på 

ekstrabevilling i H – klasserne. Rammen er overskredet med 40 t. – det er reelt 300 t. – da 

vi har fået 260 t. overført sidste år. 

b.  



6. Corona-status 
a. Kort status: 

Vi har kun et smittetilfælde ad gangen, ikke større udbrud. 
Vi har ikke fået nye restriktioner, kun anbefalinger – det kan gøre det svært at finde ud af. 
Vi må gerne afholde arrangementer så længe det er samme smittecirkler. 
Der er område-opdeling på årgangene. 
Forældre henter og bringer udendørs. 
Test: Lærere bliver testet sammen med klasserne og i andre tilfælde hvis der er behov. 
Kapacitet er til én gang test ugentligt. 
 

7. Ændring af skolestyrelsesvedtægt for Greve Kommune om skolebestyrelser. 
a. Ændringsforslag fremsendt tidligere. Høringsfrist 17. december 2021 Det er godkendt og 

høringssvar sendes med anbefaling. 
 

8. Præsentation/status fra afdelingerne: 

a. Præsentation af Sten Schaksen og status fra Hedelyklasserne 

b. Morten Christensen – herunder SFO-ferier med særlige aktiviteter og evt. deltagelse i 

diverse turneringer 

c. Morten Gislund – mellemtrin, fortæller om projekter og mange nye elever på 4. årg. 

d. Dorthe Thune – Udskoling; Praktik, deltagelse i undervisning, Fokus på karaktergivning, 

kultur / værdier i klasser – drøftes i afdeling - fokus på I-prøver og procedure v snyd 

 

 

9. Punkter til næste møde den 20. januar 2022  

 

 Vi skal flytte bestyrelsesmødet d.17.3. 

 

10. Eventuelt TAK FOR DEJLIG JULEFROKOST OG FOR SAMARBEJDET I ÅR – GLÆDELIG JUL! 


