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Referat SB nr. 35 

Tirsdag d. 9. april 2019 klokken 18.30 – på Lærerværelset 

 

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

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

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

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

Hans-Jørgen Koefoed (KF) A Thomas Villum Jakobsen (TVJ) X 

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

Michael Preisler (MIC) x Christine M. Wilhelmsen (CHW) A 

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

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

 

 

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

2. Godkendelse af referat – B – D – B 
Referat godkendt 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
- Orientering om samarbejde mellem skolebestyrelser. Dette er svært, da skolebestyrelserne 

vil noget forskelligt. 
- Morten orienterede om at der bliver lavet forældrefolder i august/september. Klaus deltager. 
- Morten orienterede om at skolen i øjeblikket har naturfagsuge. Denne hænger tæt sammen 

med grønt flag. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
- Elevrådet orienterede om at der mangler lokale til at øve musik i forhold til drama-valgfag. – 
- Endvidere behov for opgradering af auditoriet. 

 
5. Justering af folkeskolereformen, herunder lovgivning vedr. afkortning af skoledagen i 

indskolingen og brug af paragraf 16b. Hvilke perspektiver ser SB i de kommende  
reformjusteringer – O – D – B  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed 

- Morten orienterede om nyt tiltag i forhold til valgfag i kommende skoleår og gennemgik ef-
terfølgende ændringer i forhold til hvilke fag, der fra 2020 skal reguleres på og tilbydes. 

- Herudover blev mulighederne for afkortning af skoledagen for indskoling, mellemtrin og 
overbygning drøftet. Hvis lovforslaget besluttes inden sommerferien vil den del træde i 
kraft fra 2019/2020. Skolebestyrelsen ser positivt på en forkortelse af skoledagen, hvis 
konverteringen af usu timer til 2-voksenordning bruges til særlig støtte på klassen, holdde-
ling, turboforløb og arbejdet med elevernes alsidige udvikling, herunder elevsamtaler. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed
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6. Etablering af samarbejde imellem skoler. Politisk sag ifm. justering af skolestrukturen i 
Roskilde Kommune. Input til samarbejdsflader – O – D  
- Morten orienterede om den politiske interesse i, at få skolerne til at arbejde tættere sam-

men. Hedegårdenes Skole ønsker at samarbejde når det giver mening. Dette gøres med 
naboskolerne. Dette kunne være samarbejde om valgfag. Endvidere kunne et udvidet sam-
arbejde ift. vejledere være interessant 

 
7. Foredrag med Imran Rashid den 24. april. Endelig planlægning og aftaler – O – D  

- Aftaler vedrørende dette. I morgen er der sidste dag for tilmelding til arrangementet. 
- Jacob siger noget fra forældrenes side. Morten siger noget i forhold til velkomst. 

 
8. Sidste skoledag for 9. årgang. Program fremlægges i store træk – O – D  

- Søren orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på at udarbejde en rigtig god sidste sko-

ledag for eleverne. Der er god stemning og mange elever, der gerne vil være med til at 
planlægge det sammen med ledelsen og årgangens lærere.  

 
9. Kommende skoleårs indsatser, herunder fortsat naturfagsudvikling og udvikling af  

fysiske læringsmiljøer – O – D  
- Naturfagsindsats fortsætter blandt andet med tværsuge i uge 39. 
- Fokus på inkluderende motiverende læringsmiljøer, med fokus på skolens værdigrundlag 

(globalisering, medborgerskab og bæredygtighed). Dette sker i samarbejde med firmaet 
Autens.  

 
10. Lukket punkt 

 
11. Budget– O – D – bilag 1.  

Budgettet blev drøftet. 
 

12. Meddelelser 
- Ingen meddelelser. 

 
13.  Eventuelt 

- National test:  
- En generel dialog om skolens oplevelser med National Test. Her blev der bl.a. talt om at 

den har haft stor politisk bevågenhed. Her blev der bl.a. talt om usikkerhedselementerne 
forbundet med resultaterne. 
 

- Lukning af svømmehal. 
En dialog om udfordringen med at der det kommende skoleår ikke kommer til at være 
svømmeundervisning i perioden 1.9-1.2, da svømmehallen lukker pga. renovering af loft. 

 
- Samarbejde SFO 

Vigtigt at være opmærksom på kommunikation af, hvad der foregår af samarbejde mellem 
lærer og pædagog. Vigtigt med fokus på sammenhæng samt forventning til skole-hjem 
samarbejdet, herunder forældremøder. 

 
- Ansættelsesudvalg: 

Michael deltager i ansættelsesudvalget i forhold til ansættelse af ny tysklærer. 
 

 



 
                                                               
                                                                                                            Hedegårdenes Skole 

14. Punkter til kommende møder 
- Oplæg om undervisningsmiljø for elever afholdes af Michael. 
 

  

 
    

 

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


