
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 20. januar 2022 kl. 18.00 til 21.00 online.  

Klik her for at deltage i mødet  

  

Afbud: Mie, Silje 

Referat af mødet: DT 

 

1. Spørgetid? Ingen er mødt op til spørgetid 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 25. november og kommentarer til dagens 

dagsordenspunkter. Ingen kommentarer 

 

3. Meddelelser fra elever 

 

Fællesråd; Lave aktiviteter i valgfag, fx ture, er der økonomi til det på vores skole 

  Afslutningsfester på skolerne, hvordan vi afholder dem, med uden alkohol 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre – Godt nytår til alle! 

Kort tur rundt for at høre hvordan alle har det, både med og uden Corona. 

Ingen meddelelser fra skoleråd. 

Spørgsmål om Gallafest – vi udskyder den m fokus på Corona, evt fridag fredag drøftes 

b. Medarbejdere, KV: Trætte pga at lave skole på forskellig vis, med få børn - + testning som 

fylder 

APV-handleplan, orienterer om proces og indhold – hvad har medarbejderne behov for. 

Skærme, nye måder at arbejde på – touch tv – det kræver lidt at sætte sig ind. 

Personale – der orienteres om et dødsfald. Jonna Bremberg, uv. assistent, som desværre 

gik bort 8.1. efter længere tids sygdom. 

Vikarer og lærere gør et kæmpe stykke arbejde. 

c. Ledelse –  

Dorthe orienterer om Corona og kommunikation og øveprøver i 8. og 9.kl. 

i. Byggeprojekt – forsinket 

Der er gået byggesag i samarbejdet mellem entreprenør og kommune – de har 

skiftet en koordinator og processen er forsinket. Musikskolen er påvirket af det. 

 

5. Økonomi 

a. Status – regnskabsafslutning - bilag følger, hvis vi har fået regnskabet. 

Vi har overskud på ca 500.000 

Skærme er købt ud fra fælles midler fra IT / forvaltning 

DT orienterer om at vi nu kun skal lave handleplan ved merforbrug på 2 % af budget 

b. Budget for 2022 – prioriteringer. Vedtagelsen af budgettet kommer, når vi har modtaget et 

budget for 2022 fra forvaltningen. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY1Y2U5NGMtZmYxYS00NWRlLTlmOTMtNmE2ODhiMmY5NmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0da6d82-bb73-4e17-820f-e7896594d2b2%22%2c%22Oid%22%3a%224b568c9d-b9bd-44aa-bf54-6fef36dd0ea6%22%7d


c. Indkøb planlægges, der orienteres om behov for både møbler, udeaktiviteter: mål og 

basket kurve, udeskoleområde der hvor pavillon er placeret nu. 

Der tales om pavillonernes status. 

 
6. Corona-status 

a. Kort status – mere end 1/3 af elever der er smittet, mere end 20 medarbejdere (det tal vi 
kender til). 

b. På baggrund af nedenstående kommentar, drøfter vi at retningslinjen er flg. 
- er man syg med Corona , som barn – meldes man syg 
- er man nærkontakt er man lovligt fraværende og skal noteres som sådan. 
Hvis man sammenholder procedurer for fraværsregistrering, for håndtering af nære 
kontakter og for elever i selvisolation dukker et paradoks op, som kan blive en klemme for 
eleverne. For på den ene side, så er der en generel opfordring til, at elever, som er nære 
kontakter til smittede, går i selvisolation, men på den anden side vil det også resultere i 
ulovligt fravær, hvis ikke skolelederen bevilger ekstraordinær frihed. Elever i selvisolation 
har ikke krav på, at skolen sørger for (fjern-)undervisning, men skolen kan heller ikke afvise 
elever, som kommer i skole, selv om de er nære kontakter - med mindre eleverne er testet 
positive for eller har symptomer på covid-19. 
Dette felt med "opfordringer" med negative konsekvenser og ingen klare rettigheder kalder 
på, at man på den enkelte skole taler om, hvordan det bedst og mest smidigt håndteres, så 
ingen elever kommer i klemme. Det gælder om at undgå, at elever hverken får ulovligt 
fravær eller mister meget undervisning, blot fordi de følger en myndighedsopfordring om 
at begrænse smittespredningen. 
 

7. Ændring af skolestyrelsesvedtægt for Greve Kommune om skolebestyrelser. 
a. Ændringsforslag fremsendt tidligere. Godkendt i udvalget. 
b. Beslutning af skolebestyrelsens sammensætning samt valgperiode. 

i. Forslag: 
Man vælges for en periode på 4 år. Her i foråret vælges 4 for 4 år og 3 vælges for 2 
år. I 2024 er de 3 på valg. Her vælges de 3 for 4 år. Efterfølgende vælges alle 
forældrerepræsentanter for perioder af 4 år.  Det er en enig bestyrelse der 
beslutter det. 

 
 

8. Bestyrelsesmøde den 17. marts flyttes til den 31. marts 

 

9. Punkter til næste møde den 10. februar 2022 - afholdes on-line  

a. Valgproces, hvem fortsætter, genopstiller og hvem stiller evt. op som formand 

b. Drøftelse af prioriteringer til budget  

 

10. Eventuelt 


