
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Kathrine, Martin, Kenn, Linda, Helene kommer senere, 

Referat af mødet: DT 

1. Spørgetid? Ingen er mødt frem 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 10. februar og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Godkendt 

 

3. Meddelelser fra elever:  

Der har været fælles elevråd dd – de har talt om at det vil være en god ide at vælge formand og 

suppleant før ferien, så de kan komme i gang tidligere. 

Det opleves, at der er langt mellem elevrådsmøderne. 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre 

i. Skoleråd 

Thomas orienterer om punkter fra Skolerådsmødet: 

Gymnasieudspil – der er et arrangeret møde hvor forældre kan deltage 

Ny daginstitution, placering 

Ukrainske flygtninge og modtagelse af dem 

 

b. Medarbejdere 

Mie; Har besluttet ikke at stille op som TR næste skoleår. Tatjana er valgt fra 1.8. 

c. Ledelse  

i. Status på de fire stillingsopslag og Kenn deltager i afd. leder ansættelsessamtaler. 

Afdelingsleder, pædagog til SFO, bh.kl. leder og assistent. 

ii. SFO skal være et nyt fast punkt: Drøftelse af modtagelse af nye børn d.1.4. og 

hverdagen for skolestartere. Det opleves at der ikke er meget kommunikation om 

struktur og fast indhold på dagen. 

iii. Ukrainske flygtninge / DT 

Dorthe fortæller om procedure for modtagelse af ukrainske skolebørn 

iv. FP’22 på særlige vilkår / DT 

Dorthe orienterer om afgangsprøvernes vilkår, skriftlige prøver d.2-4/5 og perioden 

fra sidste skoledag d. 20./5. til mundtlige prøver 8.-9./ 6 

Dimission 22.6. kl.17.00 

 

Evaluering af fælles fag-uge, drøftelse om hvorvidt Rusland skulle repræsenteres, 

på grund af 2 henvendelser fra forældre, der var enighed i bestyrelsen om at 

måden det blev gjort på pædagogiske og fagligt var helt i orden. 

 

 

 



5. Økonomi - bilag 

a. Status – budgetopfølgning – bilag følger efter påske 

i. Regulering - overskud 240.370 kr. får vi lov til at beholde.  

Vi har brugt 500.000 på møbler – der er stadig et beregnet overskud  

Vi taler om vedligeholdelse af skolen og hvordan vi inddrager eleverne i at hjælpe 

til med at passe bedre på bygningerne. 

Dorthe orienterer om udemiljø, møbler til græsareal foran hovedbygning, samt nye 

mål og basket-kurve er indkøbt. 

 
6. Timefordelingsplan  

a. Godkendelse af rettelse. til  
i. 1. årgang kristendom; 7. årgang madkundskab 

Godkendt. 
 

7. Valg til skolebestyrelsen 
a. Status 
b. Opstillingslister mv. har LS tjek på. 
c. Skrivelse er sendt ud på Aula. Der er opstillingsmøde 19. maj kl. 18.30 
d. Indlæg til opstillingsmødet vedr. arbejdet i skolebestyrelsen – hvem vil gøre det? 

Kenn, Martin  
2 kandidater har talt med kontoret. 

 
8. Karaktergivning i udskolingen  

a. Der har været et par henvendelser vedr. karaktergivningen i valgfag for 7. og 8. klassetrin. 
i. Orientering og drøftelse v/DT 

 

9. Punkter til næste møde den 19. maj  

a. Opstillingsmøde 19.00-20.30 Bestyrelsesmøde 18.00-19.00 

 

10. Eventuelt 

Hans fortæller om samarbejdet med Brogården, udeskole m 2 faste pædagoger. 

Det er temaer der er meget populære. 

Vi drøfter tilmelding til Brogården contra IFK. 

Brogårdens økonomi er uafhængig af vores. 

 

 


