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Referat SB nr. 34 

Torsdag d. 7. februar 2019 klokken 12.00- 14.00  

 

Tilstede (X), fraværende (-), afbud (A) 

Søren Østergaard (SØ) x Rikke Krogh (RIK) - 

Morten Naumann (MN) x Mads Lægaard (MAL) - 

Peter Mortensen (PMO) x Jens Dreyer (JED) x 

Hans-Jørgen Koefoed (KF) x Uffe Pedersen (UFP) - 

Mads Suren Kristiansen (MS) x- Kirsten Sørensen (KIS) - 

Michael Preisler (MIC) - Christine M. Wilhelmsen (CHW) - 

Klaus Gade Fisker (KGF) x Alan Qilej, elev 8AB (elev rep.) x 

Jakob Tage Ramlyng (JTR) x Wilhelm Mortensen, elev 8AB (elev rep.) x 

 

Kl. 8.00 – 11.20 SB med i skole 

Kl. 11.20 – 12.00 Frokost (hentes i kantinen) 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden – O – D – B (underskriv bilaget) 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat – B – D – B 
Godkendt. 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
Morten orienterede om at der løbende arbejdes med AMR indsats såvel i skole som SFO. 
Der blev også orienterede om at sygefraværet for 2018 er faldet til 2.8%, som er det laveste på 
skoleområdet. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Der blev talt om 9. klasses sidste skoledag. Morten orienterede om at man i kommunen har 
besluttet at der ikke kommer fælles skoledag. Arrangementet bliver i stedet holdt på skolen, 
som kommer til at foregå frem til kl. 17. Der er et problem at hvis man ikke må drikke alkohol 
sidste skoledag, så vil man søge andre steder hen. 
Der kommer til at være et udvalg som arbejder med sidste skoledag her på Hedegårdenes 
Skole. Her vil der være elever, 9.klasseslærere og Søren. 
Der blev orienteret om at der nogle gange er lidt ulækkert i badene. Der er behov for forhæng 
til idrætslokalet. 
Dårlig luft i 8. klasses lokale. 
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5. Tilbagemelding fra deltagelse i undervisningen – O – D  

Claus: Oplevede en generelt ro og god klasseledelse. God brug af IT. Udfordringen ligger i dif-
ferentieringen af undervisningen. 
Jakob: Optagede børn, der hører efter. Generelt meget rolig undervisningsmiljø. Rigtig god op-
levelse. 
Jens: Læreren arbejdede godt. Udfordringer for elever. Meget stor spredning.  
         Fantastisk stykke arbejde. Børn, der er glade for at gå i skole. 

 

6. Øgning af forældredemokrati ved Jens – O – D  
Jens orienterede om en ide i forhold til forældredemokrati. Han havde kendskab til en skole, 
hvor skoleledelsen afholdte møde med forældrerepræsentanter fra henholdsvis indskoling, 
mellemtrin og overbygning. Dette kunne afholdes to gange om året, efterår og forår. Skolebe-
styrelsen havde ikke som udgangspunkt placering i dette arbejde, men dette kan man få disku-
tere. Der tages referat som sendes ud til alle forældre. Der vil ikke blive talt personsager. 

 

7. Forældreintra: 
En generel debat om brugen af forældreintra, herunder stressbelastning mod både forældre og 
lærere/pædagoger. Man skal være opmærksom på hvad man bruger forældreintra til. En ide 
kunne være, at man som forældre vil kunne vælge hvad man vil have at vide. Skal være op-
mærksom på at man sortere nogle forældre fra. 
Men generel var der i skolebestyrelsen ikke oplevelse af at det er et problem. 
Kunne være hensigtsmæssigt med nogle principper. 
Det er ikke et problem her, men vi skal være opmærksomme på det, og korrigere når det er 
nødvendigt. 

 

8. Input til arbejdet med infomateriale for nye elever og skolestarter – O – D  
Arbejdet skal igangsættes i medarbejdergruppen og skolen ønsker forældrenes input til  
væsentlige områder, der skal fokuseres på. 
Planen er at der skal udarbejdes et materiale: Dette gøres i perioden 1. august – 1. oktober. 
Punktet tages op igen næste gang. 
Vigtigt at få med at skolen afspejler samfundet. 
Inddragelse af elevrådet. Forældrerep vælges ved næste møde. 
 

9. Foredrag med Imran Rashid – O – D – B afholdes den 24. april. 
Planlægning og rollefordeling.  
Der blev rammesat følgende: En repræsentant fra hver barn. Elever fra 6., 7., 8. og 9. klasse. 
Medarbejdere er det frivilligt for. Jakob introducerer til aften i samarbejde med repræsentant for 
ledelsen. 
 

10. Regnskab – O – D – bilag 1 
Overskud for 2018 er 236.000 kr., som er blevet overført til 2019. 

      Budget for 2019 kommer først i uge 10. 
 

11. Meddelelser: Ingen meddelelser 
 

12.  Eventuelt: 38 elever i distriktet. Vi får 38 elever, 2 klasser med 19 i hver. 
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13. Punkter til kommende møder: 
- Input med arbejdet med infomateriale for nye elever og skolestarter – herunder valg af for-

ældrerep. 
- Budget 2019. 
- Næste møde bliver afholdt den 9. april. 
- Kommende skoleårs pædagogiske fokusområder. 
 

  

 

    

 

Signaturforklaring: O = Orientering 
  B = Beslutning 
  D = Drøftelse 
  b = Bilag 


