
Hedelyskolen    
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 19. maj 2022 kl. 18.00 til 19.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Lilje, Solvej,  

Ditte kommer 18.15. Helene går 18.45 

Referat af mødet: DT 

1. Spørgetid?  

Der spørges til førstehjælpskursus – Hans og Katrine går videre med at bestille et kursus til hele 

personalegruppen. Forvaltningen er spurgt om betaling til dette. 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 21. april og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra elever 

Fælles elevråd; Elevråd for næste skoleår skal gerne sammensættes før ferien, så de kan gå tidligere 

i gang med Fælleselevrådets arbejde. 

Muhammed fortæller at der igen har været uhygiejnisk i køkkenet i 02, Dorthe følger op med den 

ansvarlige lærer med lokaletilsyn. 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre: Thomas har sendt referatet fra Skoleråd, og refererer kort om overskrifterne i 

forhold til besparelser. Det konstateres, at skolernes øgede udgifter, særlig i forbindelse 

med Corona og afledte konsekvenser af krigen i Ukraine, er givet som tilskud, men nu tages 

igen, i form af den forventede 1% besparelse. Vi afventer den endelige udmelding. 

b. Medarbejdere: KV fortæller om fagfordeling, som er nærmest færdig. Vi mangler 

kompetencer indenfor inklusionsområdet – vil etablere større samarbejde med H – 

klasserne. Bedre til at sætte kompetencer på skolen i spil, når vilkåret er øget inklusion. 

UVG: udvider med repræsentant fra SFO, H – klasse og OBC 

Medarbejder repræsentanter i SB næste skoleår: Lærer; Mette Bjarning og SFO-pædagog, 

der vælges mandag 

c. Ledelse  

i. Status på de tre stillingsopslag: 

Ansat leder og assistent til kommende 0.kl. 

Ansat afdelingsleder til mellemtrinnet. 

5. Økonomi - bilag 

a. Status – budgetopfølgning 30.4. – bilag gennemgås 

b. Vi har pt et overskud på 380.000 – og idet er beregnet besparelse på 1% som annonceret 

via byråd 

6. SFO 

a. Sidste nyt/Orientering 

Hans orienterer om pædagogiske indsatser, kommunikation om aktiviteter, samt ny 

pædagogansættelse. 

 



7. Valg til skolebestyrelsen 
a. Status: Jette Skovgaard møder op til opstillingsmødet.  

Bestyrelsen fortæller om deres arbejde og baggrunden for at sidde i bestyrelsen. Hans 
fortæller kort om styrelsesvedtægter, samt praktiske oplysninger. 

b. Kandidatlister: 
Solvej, Ditte, Linda og Martin stiller op til en 4-årig periode. 
Jette (ny -3B), Ole Kollerup (ny-3A) og Kenn stiller op til en 2-årig periode. 
Der er desuden en forælder der stiller op som suppleant,. 
20.5. kan Hans annoncere fredsvalg, da der er 7 kandidater og derefter er der en 
høringsperiode frem til 2. juni. 
 
 

8. Punkter til næste møde den 16. juni j kl. 18-21 

a. Sommerafslutning:  de 2 (3) nye forældrerepræsentanter deltager 

b. Mødeplanlægning for næste skoleår torsdag d.18-21 

c. Ledere fortæller om hver afdeling 

d. Konstituering af den nye bestyrelse. 

e. Valgfagsliste besluttes 

 

 

9. Eventuelt. 

Vi planlægger en tema-weekend for skolebestyrelsen i løbet af efteråret på Tune. Dato skal findes 

til mødet d.16.6. 

 

 


