
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Lilje 

Referat af mødet: DT 

 

1. Spørgetid. Ingen er mødt op til spørgetid 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 20. januar og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Alt er godkendt. 

 

3. Meddelelser fra elever: 

Fælles elevråd: 

Drøftelse om ekskursioner, fælles afslutningsfest for alle 9.kl., det drøftes hvordan skolerne 

arrangerer sidste skoledag, der er stor forskel på traditioner. 

Vi talte om hvorvidt der kommer referat fra fælleselevråd, så vi kan som skole kan følge op. 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre 

Indskoling: Ros til lærerne, de har formået at lade skoledagen blive spændende på trods af 

forfald. 

Gyngen er lavet hurtigt, det er alle glade for i H – klasser. 

Kommentarer om ude -miljøet v indskolingen, det er meget lidt inspirerende, det må gerne 

prioriteres i budgettet på sigt.  

Orienteres om planer m udeskolemiljø – der tales om at søge fonde/legater 

b. Medarbejdere 

Traditioner genopstår, filmklub for medarbejdere, behov for at samles, planlægning af 

fælles fag-uge giver energi 

c. Ledelse 

Fratrædelsesaftale m Morten Gislund 

Orientering om AP9; vilkår og muligheder for at reducere i pensum pga nedlukning 

Fagfordeling, MUS og skoleårets planlægning. 

 

5. Økonomi - bilag 

a. Status – regnskabsafslutning - bilag fremsendt tidligere 

b. Budget for 2022 – prioriteringer 

i. Møbler 

ii. Uddannelse af personalet 
6. Corona-status 

a. Kort status  
Færre elever smittede, smitten kommer i klumper, gnsntl. 5 -10 medarbejdere smittede i 
de seneste uger - familier smittede. 
 

7. Timefordelingsplan – bilag 



a. Drøftelse og godkendelse 
Hans gennemgår planen og fortæller om baggrunden for fordelingen – m/ u læsebånd og 
omlagt undervisning til 2-lærer timer og kortere skoledage. 
Skolebestyrelsen har godkendt timefordelingsplanen. 
 

8. Trivselsmåling - elever 
a. Hvordan tilrettelægges selve målingen? 

Vi orienterer om vores årshjul, trivselsplaner, hvordan bruges den obligatoriske 
trivselsundersøgelse, som data til forvaltning.  
Som arbejdsredskab bruger lærerne hellere klassetrivsel.dk som kan målrettes den enkelte 
klasses trivselsudfordring. 

i. Er Hedelyskolens elever underlagt et stort pres ift. fx faglige krav og forventninger? 
Oplevelsen er at elever mere kan være pressede over at vænne sig til at være i 
skolen, men ikke nødvendigvis på faglige krav. 

 
9. Valg til skolebestyrelsen – bilag 

a. Udkast til skrivelse 
 Hans gennemgår skrivelsen: Valg til skolebestyrelsen. 

 Vi drøfter proceduren og hvordan vi tilrettelægger valgaften mm. 

 Den sendes ud i uge 10. og den reviderede skrivelse gennemgås på næste møde. 

 

10. Punkter til næste møde den 10. marts 2022 

Valg til skolebestyrelsen 

Fast punkt: kunne SFO være et underpunkt hver gang 

 

11. Eventuelt 

Ønske om et baskethold? – DT skal tale med idrætslærerne om hvem der kan stå for det. 


