
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 16. juni 2022 kl. 18.00 til 19.00 i personalerummet på skolen 

Vi har sommerferiefrokost efter selve mødet. I må meget melde afbud, hvis I ikke kan deltage den 16. 

Afbud: Lilje 

Referat af mødet: DT 

Konstituering af den nye bestyrelse på kontoret kl. 18.  

Solvej er blevet valgt som formand, Kenn som næstformand. 

Nye medlemmer; Ole (Mathilde 2A). Jette (Mikkel 3B) 

Herefter samles vi til det ordinære bestyrelsesmøde, som forventes at begynde kl. 18.30. 

Præsentationsrunde. 

 

1. Spørgetid – Der er ikke kommet forældre til spørgetid. 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 19. maj – referatet er godkendt m kommentarer til dagens 

dagsordenspunkter., DT har fulgt op med MD om rengøring i lokale 02 

 

 

3. Meddelelser fra elever 

El-løbehjul og løbehjul – kan vi få et skur? eller stativer. 

Udstillinger af produkter på skolen 

Ansvar for ødelagte ting, fx låger på gangen i udskolingen – kan elever få en regning 

Laktosefri mad i skolekantinen, der er frugt, grønt og brød – spørg efter det, Susan er involveret i 

det. 

 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre 

Thomas har deltaget i møde med færdselsråd: 

Der skal laves en trafik / skolevejsanalyse ved Krogård, Hedely – leder frem til konklusioner 

Der skal bruges ved alle skoler i kommunen. 

Thomas orienterer om institutionsplacering, skoledistrikter. 

b. Medarbejdere 

Mange forældre og elever der har aktiviteter udenfor skolen, så der er trætte børn 

i indskolingen.  

Der er mange ekskursioner og anderledes skolegang. 

c. Ledelse  

Vi søger en lærer til indskolingen, der er samtaler i næste uge. 

Vi taler om lokaleplan og flytning 

Ansat leder til MT; Lea Schmidt, tidligere lærer/TR 

 



 

5. Økonomi - bilag 

a. Status – budgetopfølgning – Hans gennemgår budgettet. 

b. Sten orienterer om ressourcefordeling i fht  H - klasserne 

 

6. Forretningsorden til beslutning – bilag er fremsendt og denne godkendes 

a. Mødekalender – torsdage 25/8, 22/9, 27/10, 24/11, 15/12, 26/1, 23/3, 27/4, 25/5, 15/6 

b. Evt. temalørdag til gennemgang af skolens principper- vi drøfter det nærmere ved næste 

møde. 

 

7. Kort nyt fra afdelingslederne 

a. Indskoling/SFO 

Morten fortæller om udvikling af SFO inde-miljø og kultur 

0.kl. samt 4 pædagoger skal på uddannelse i ICDP  

Revitalisering i SFO efter Corona – forældreråd etableres, der er tværfaglige aktiviteter. 

b. Hedelyklasserne 

Sten orienterer om ressourcer, ønsket om at oprette endnu en klasse og ansætte lærere, 

det afhænger af antal af børn og den eksisterende økonomi. 

Der er flere tier hvor personalet står alene. 

Der er spørgsmål angående ungdomsuddannelse for elever fra H – klasser. 

Muligheder er STU, FGU, (produktionsskole) – der er behov for bedre overgang og 

efterværn. Det er en generel problemstilling i DK 

Forældre oplever ikke det pres hos personale som der gives udtryk for. 

c. Mellemtrin og udskoling 

Fokus på fællesskab, relationer og omsorg for hinanden samt for bygninger. 

Fokus på at skabe en endnu mere fælles tilgang hos de voksne i forhold til den guidende 

tilgang, men også aftaler og konsekvenser hvor det er nødvendigt. 

Overgang; udvikling af lærings og inde-miljø i udskoling.  

Mellemtrin: Hvordan kan vi lære af hinanden, fortælle om forskellige områder, fx Nina 

fortalte om M2 til seneste møde. 

 

8. Punkter til næste møde den 25. august 2022 kl. 18-21 

• Temadag besluttes 

• Drøftelser af H – klasserne, ressourcer 

• Præsentation af UVG-arbejde. 

• Samarbejde om de fælles værdier – temadag for forældre – hvilke handlinger skal der til for 

at understøtte de værdier. 

 

9. Eventuelt. 

intet 

Tak for dejlig mad til Linda 

og 1000 TAK for indsatsen til afgående forman Thomas og bestyrelsesmedlem Helene ☺ 


