
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 3. november 2022 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Kenn, Ole, Dorthe 

Referat af mødet: HP 

Dagsorden: 

 

1. Spørgetid? 

a. Intet til referat 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 22. september 2022 og kommentarer til dagens 

dagsordenspunkter.  

a. Godkendt 

 

3. Meddelelser fra elever 

a. Valgfag – Eleverne ønsker at bestemme 9. klasses valgfag 

b. Ønsker: Flere fællessamlinger for udskolingen for at styrke relationerne mellem klasserne 

c. Vikarer bruger/drikker energidrik, snus i skraldespande, på sociale medier – giv kontoret 

besked, så det kan stoppes. 

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre 

i. Martin deltager i samtalerne for ny skoleleder 

b. Medarbejder 

i. Morgensang er begyndt og afholdes hver anden tirsdag for mellemtrinnet. SFO – 

offentliggør planer for aktiviteter og som nyt inviteres forældre til dialogkaffe. Til 

første forældredialog den 1. december er tilmeldt 50 forældre. Tilbagemeldingen 

fra forældre er meget positiv.  

c. Ledelse  

i. Status på lederstillinger 

 

5. Økonomi – bilag 

a. Status – budgetopfølgning – bilag  

i. Gennemgang – økonomien er presset i hverdagen, selvom er et merforbrug på den 

samlede økonomi. 

 

6. Vejledende Feriekalender for 23/24, 24/25 og 25/26 til beslutning – bilag 

a. Drøftelse og beslutning 

i. 23/24: De tre feriedage i uge 51 flyttes til torsdag og fredag i uge 32, så 1. skoledag 

bliver den 14. august og en feriedag flyttes til torsdag den 4. januar. 

ii. De to andre år 24/25 og 25/26 vedtages uden ændringer. 

iii. Hvis det er muligt, så kan Hedelyskolen, som tidligere gennemføre to 

skoleskoledage på en lang temadag. 



 

7. Åbningstid i SFO til beslutning 

a. Byrådet har besluttet at SFO lukke 30 minutter tidligere hver uge.  

i. Forslag:  SFO lukker fra 1. april kl. 16 hver fredag herefter. SB beslutter at lukke SFO 

fredage kl. 16.00. 

 

8. Parkering ved Hedelyskolen – drøftelse 

a. Oplæg v/ OK 

i. Udsættes til Ole kan deltage. 

 

9. Tema- fredag den 18. november på skolen kl. 14.30 - 21 - bilag 

a. Gennemgang af principper 

b. Skolen bestiller noget til aftensmad.  

 

10. Punkter til næste møde den 24. november 2022 kl. 18-21 

a. Meddelelsesbog – Hjernen og Hjertet  

b. Samarbejde om de fælles værdier – temadag for forældre 

i. Hvilke handlinger skal der til for at understøtte skolens værdier? 

c. Parkering ved Hedelyskolen – drøftelse 

i. Oplæg v/ OK 

ii. Udsættes til Ole kan deltage. 

d. Afdelingslederne deltager 

 

11. Eventuelt 

a. Intet til referat 


