
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 26. januar 2023 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Ilknur, Lilje, Ole, Linda  

Referat af mødet: LT 

Dagsorden: 

1. Spørgetid? 

- Spørgsmål til taxaordning. Er det en taxameterordning eller fast pris.  

o Det er en fast pris.  

 

o Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 24.11.22 og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

o Godkendt  

 

3. Meddelelser fra elever – udgå da eleverne ikke deltager på dette møde pga andet møde, DT 

orienterer kort 

o Eleverne ønsker flere fællesarrangementer på baggrund af gode erfaringer. Der vil komme 

flere fælles arrangementer. Der kommer desuden udskolingsfest. 

o Derudover ønsker de åben sal i pauserne – det starter i fra næste uge 

o Eleverne oplever at mange kører stærkt ved musikskolen  

o Eleverne savner gårdvagter. Vi er opmærksomme på det. I indskolingen oplever de voksne 

færre konflikter.  

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre 

o Oplever vi på Hedelysskolen et øget forbrug af Puf bares og andre euforiserende stoffer. 

Svar: Nej ikke på nuværende tidspunkter men vi har en opmærksomhed på 

problematikken.  

 

b. Medarbejdere 

o Vi er pt optaget af at reducere bekymrende fravær og tale om det. Hvordan kan vi være 

opmærksomme på det både fordi det er en opgave oppefra. Men også fordi vi ønsker en 

systematik omkring håndteringen. Vi ved at fravær vokser hen over tid hvis vi ikke 

håndterer det.  

o Der vil fremadrettet bl.a. blive sendt beskeder ud til forældre, ved forskellige typer af 

bekymrende fravær.   

o Maker space er under udvikling, det bliver rigtig godt.  

o Udeskole kører rigtig godt 

o Praktikanter på skolen er meget begejstreret for skolen og eleverne    

SFO:  

o Fokus på mere samarbejde mellem almen sfo og h sfo (Uglerne). Man vil gerne gøre brug af 

den specialpædagogiske viden og socialiseringen af de to grupper sammen.  



o Samarbejde med Brogården om eftermiddagen for 3. klasserne frem til 1 april, der følger 

en personale med. Det er et tilbud dagligt. Brogården overfører en ressource til sfo, så 

økonomien ikke forsvinder fra sfo’en.  

o En opmærksomhed på at mange 3. klasser søger klub tidligt.   

c. Ledelse  

Udnævnelse af viceskoleleder, Lea er udnævnt pr.1.1.23 

Ansættelse af udskolingsleder Peter Mortensen pr.1.2.23 

o Han blev præsenteret i dag. Baggrund i friskole og efterskole. Stor erfaring med de store 

elever. Han starter d. 6/2 2023. Fokus på onboarding af nye medarbejdere.     

5. Økonomi – bilag 

a. Status – budgetopfølgning – bilag eftersendes 

o Se bilag - kommentarer til budgetopfølgning.  
o Vores underskud er under 2% af vores ramme.  
o Vi afventer stadig drift rammen for kommende år 

 

b. Høringssvar til tilpasningskatalog skal udarbejdes inden 31.1. – bilag eftersendes 24.1 

På mandag d. 23. januar skal Økonomiudvalget derfor behandle et katalog af mulige tilpasninger. 
Økonomiudvalget vil d. 23 tage stilling til at sende kataloget i høring. Dernæst vil der være en uge 
til at afgive høringssvar. Deadline d. 31. januar. Byrådet vil så derefter behandle en sag om 
høringssvar og tage beslutning om tilretningerne på et ekstraordinært møde d. 6. februar. 

o Høringssvar sammenfattes af bestyrelsen og rundsendes til endelig godkendelse    
 

6. Timetalsplan – forklaringer og drøftelse om timeplan, bilag 

o Ledelsen og MED udvalget ønsker at følge minimumstimetallet for undervisningen det 

kommende år. Dette vil frigive ressourcer, der vil gavne eleverne i hele deres skoledag. 

Dette vil særligt have betydning i indskolingen.   

o Skal godkendes endeligt på næste møde SB efter tilbagemelding fra fagudvalg  

 

7. Meddelelsesbog – Hjernen og Hjertet /Lea orienterer 

o Meddelsesbogen starter op i februar  

o Der vil komme forældreskriv ud med information    

 

8. Samarbejde om de fælles værdier – temaaften for forældre, planlægning af denne 

Hvilke handlinger skal der til for at understøtte skolens værdier?  

Temaet er forpligtende fællesskaber 

Vi ønsker at bruge temaaftenen til at tale om forældrerådets funktion – at forventningsafstemme hvordan 

der kan arbejdes konkret med positive fællesskaber både trivselsmæssigt og i samarbejde med skolen. Der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder videre med oplæg og planlægning af mødet. 

(Inspiration til en forældreguide fra anden skole er vedhæftet som bilag) 

o Solveig, Jette, Mette og Dorthe sidder i   

 

9. Eventuelt 

 



o Highlights: Skolebestyrelsen ønsker et øget fokus på arbejdet i skolebestyrelsen ved at 

lægge highlights ud fra mødet.  

o  

 

 

10. Punkter til næste møde 

 

• Fravær  

• SB årshjul udarbejdes 

• Kantinepolitik 

• SFO principper 

•  


