
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 18. august 2022 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Kenn, Mohammad, Casper, 

Referat af mødet: DT 

Dagsorden: 

 

1. Spørgetid? En forælder er kommet, punktet refereres ikke. 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 16. juni 2022 og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Godkendt 

 

3. Meddelelser fra elever – intet nyt, elevrådsmøde med nyvalg 19.8. Lilje deltager i Fælleselevråd i 

Greve 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre, taler om fordelen ved at lærer kan deltage i den klasse de skal have som 1.kl. 

   Deltagelse fra ledelsen til forældremøde ved konflikter i en klasse er værdifuldt. 

Godt med fælles oplæg fra ledelsen i forbindelse med forældremøde. 

Forældre har kontaktet skolebestyrelsesformand med bekymring om mobning, det er vigtigt ikke at 

behandle elevsager men henvise til klasselærer.  

Der er en oplevelse af, at det kan være sårbart når faste lærere stopper, vigtigt at være 

opmærksomme, både på de nye lærere ind i opgaven og på børnegruppe. 

Det kan være sårbart at en klasse kun har to faste lærere. 

 

b. Medarbejdere; Vi har være på førstehjælpskursus, ny afdelingsleder på mellemtrinnet. 

  Der er stor hjælpsomhed til nye ansatte, samarbejdet fungerer godt 

c. Ledelse: 

i. Kursus for skolebestyrelsen 26. september, 8 personer 

ii. Ny dato for SB mødet i oktober - 3. november 

 
5. Økonomi – bilag 

a. Status – budgetopfølgning – bilag; gennemgang af budget pr.31.7. Vi har behov for at spare 

på driftsrammen, for at minimere underskud 

 

6. H-klasser og ressourcer 

a. Drøftelse af rammer og muligheder – punktet udskydes til Sten kan deltage. 

 

7. Fordeling af repræsentanter til årgangene 2022-2023 (Bilag) DT/HP sender et revideret bilag ud. 

a. Fordeling/beslutning 

 

8. Dato for Temadag aftales  



a. Tema: Gennemgang af skolens principper. Temadag afholdes 18.11. Kl.14.00 - DT booker 

Tune landboskole. 

 

9. Det kommunale budgetudkast – bilag (link fremsendt som bilag) 

a. Udarbejde høringssvar ift. det kommunale budget – HP har et udkast med, Ditte har 

suppleret. Ditte, Solveig og Hans arbejder på det næste høringssvar. 

 

10. Punkter til næste møde den 22. september 2022 kl. 18-21 

a. UVG-arbejdet i kommunen og på Hedelyskolen, bl.a. pba Fælles udviklings-seminar 13.9. 

b. Samarbejde om de fælles værdier – temadag for forældre 23. marts i forbindelse md 

bestyrelsens beretning. – hvilke handlinger skal der til for at understøtte skolens værdier? 

c. Udvikling af SFO  

d. Meddelelsesbog - mødet i november 

 

11. Eventuelt 

Linda afbud til mødet i september. 


