
Hedelyskolen      
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.00 til 21.00 i personalerummet på skolen 

Afbud: Ditte, Jette 

Referat af mødet: LT 

Dagsorden: 

1. Spørgetid? 

• Forældrehenvendelse: vi har drøftet det principielle i en underretning 

• Forældrehenvendelse: vi har drøftet det principielle i dækning af et barselsvikariat 

• Forældrehenvendelse: Hvordan forholder skolen sig til klasser med over 28 elever. Vi iværksætter 

tiltag på baggrund af forhold i en klasse ikke på baggrund af antal.  

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 26.01.23 2 og kommentarer til dagens dagsordenspunkter.  

Ingen kommentarer – referatet er godkendt  

 

3. Meddelelser fra elever 

• Elevrådsmøde: man ønsker sig en time om mdr. hvor man hygger sig sammen, spiller spil eller 

andet socialt.  

• Kagesalg d. 23/3 2023 hvor der samles ind til en udskolingsfest på tværs af skolernes udskoling. 

Arrangeret af Fælleselevråd    

• Udskolings-elevrådsrepræsentanter ønsker at deltage i indskolings og mellemtrins elevrådene. De 

taler med Naya om det.   

 

4. Sidste nyt - Orientering 

a. Forældre: bekymring om de arbejdskørertøjer i skoletiden, der har været på skolen den 

seneste tid. Dorthe har været i kontakt med det arbejdende folk.  

b. Medarbejdere: Fagfordelingen er undervejs i den forbindelse MUSamtaler. Derudover er 

der god stemning.   

c. Ledelse: Vi er glade for at være fuldtallige i ledelsen, det betyder at vi kan komme tættere 

på i de enkelte opgaver. 

Skoleårets planlægning: vi udarbejder skoleplanen i trio (Ledelse, TR, AMR). Der vil ikke 

komme så mange afsted på uddannelse det kommende år, da lærerne ikke har adgang 

kompetenceudviklingsfonden længere. 

Skoleudviklingssamtale har været afholdt – skolen fik ros. Vi har beskrevet hvad vi gør og 

hvilke mål vi arbejder, særligt i udvikling af skolens kultur og børnesyn. Derudover er der 

fokus på at vi er et nyt ledelsesteam og ønsker sparring fra Center for skoler. 

SFO: 74 nye børn 1 april. God dialog mellem forældre og personale til besøgsaften 

 

5. Økonomi – bilag 2 

a. Status – budgetopfølgning – bilag2 vedhæftet 

• Vi har et underskud som er overført fra sidste år på 599.991 kr. Der arbejdes hårdt i år på at 

indhente dette.  

• Dorthe gennemgik derudover budgettet 



 

6. Timetalsplan – endelig godkendelse – bilag 3 – konsekvenser for 0.kl. og SFO – Morten deltager 

• Godkendt 

• 0. klasserne får væsentlig kortere skoledag (slut kl 12). Fra 26 til 20 lektioner. Det betyder bla at 

børnehaveklasseassistenterne kan støtte i overgangen til SFO’en og at børnehaveklasselederne får 

tid og mulighed for at danne bro op i 1 klasse og støtte der. Dette giver bl.a. flere hænder i 1. 

klasse. Børnehaveklasseassistenten får desuden mulighed for at være en del Spirerperioden inden 

sommerferien, det gør allerede nu noget godt for samarbejdet og aktiviteterne i sfo’en.  

• Vi bruger bla. understøttende undervisningstimer på HDS, Madkundskab, 2. lærertimer.  

• For de fleste årgange er skoledagen blevet kortere  

• Idræt i udskolingen bliver udført i GIC, da forholdene er bedre for undervisning  

 

7. Principper for SFO påbegyndes med udgangspunkt i de tidligere se bilag 4– Morten deltager 

• Arbejdet omkring principperne for SFO’en er gået i gang. 

Morten (leder), Kasper (medarbejder), Ditte (forældre), Martin (forældre) deltager i arbejdsgruppe 

om principudvikling af principper for SFO.  

    

8. Påbegynde arbejdet med SB årshjul – se bilag 5 og på link: Skolebestyrelsens årsplan | Skole og 

Forældre (skole-foraeldre.dk) 

- Dorthe laver udkast  

 

9. Samarbejde om de fælles værdier – temaaften for forældre –– præsentation af arbejdsgruppens 

drøftelser og invitation. Mette, Jette, Solveig, Dorthe 

 

• Indbydelse færdiggjort: temaet er fællesskaber og kontaktforældrenes rolle. Hvordan får vi 

kontaktforældrene til at deltage? Dorthe sender indbydelsen til klasselærerne som sender til 

klasserådene, samt skrive i nyhedsbrev og slår op på AULA. 

 

10. Eventuelt 

• Holdning til elevers brug af Greve centeret 

- Det opleves som et utrygt sted at være, særligt om eftermiddagen og aftenen 

- De voksne på skolen er optaget af at passe på de unge  

- Elevrådsrepræsentanterne tager det med tilbage i elevrådet/fælleselevrådet 

- Hvordan får vi de unge mennesker til at blive på skolen   

 

11. Punkter til næste møder, bemærk at d. 27/4 2023 mødes vi kl.18.00-19.00 før temaaften 

• Kantinepolitik 

• Digitalkrænkelse  

• Præsentation af ny dagsordens - form – se bilag 1, kommer senere på uge 

• Fortsat arbejde med årshjul 

Højdepunkter fra mødet 

• Elevrådet: man ønsker sig en time om mdr. hvor man hygger sig sammen, spiller spil eller andet 

socialt  

• Timetalsplan godkendt – de fleste årganges skoledag bliver kortere – særligt 0. årgang 

• Temaaften for forældre i klasseråd d. 27/4 kl. 19-21 – fællesskaber og klasserådets rolle  

https://www.skole-foraeldre.dk/arsplan
https://www.skole-foraeldre.dk/arsplan


Læs mere i referatet  


