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Referat SB nr. 37 

Onsdag d. 12. juni 2019 klokken 18.30 – på Lærerværelset 

 

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

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

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

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

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

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) A Wilhelm Mortensen, elev 8AB (elev rep.) x 

 

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 på den anden side af sommerferien vil Skole- og Børneudvalget 
indbyde Hedegårdenes Skole samt Østervang og Klostermarksskolen i forhold til et tættere 
samarbejde. 
Morten orienterede kort om, at skolen havde fået resultaterne af den nationale trivselsunder-
søgelse. Dette kommer vi nærmere ind på efter sommerferien 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Elevrådet involveres i den nationale trivselsundersøgelse ift. undervisningsmiljødelen. 

 

5. Evaluering af sidste skoledag – O – D  
- Generelt har sidste skoledag været god på Hedegårdenes Skole. 
- Andre skoler har oplevet det lettere kaotisk. 
- God ide at lave en beskrivelse af, hvordan det er foregået her på skolen med forslag til 

hvordan det kunne se ud for hele kommunen i kommende skoleår. Dette udkast udarbejdes 
af Søren og Michael. 

 
6. SB’ bekymring for skolens samarbejde med ejendomsservice – O – D – B  

SB har en bekymring for serviceniveau og vedligeholdelse af skolen og ønsker at drøfte denne 
del.  
Morten orienterede om en fortsat bekymring i forhold til Ejendomsservice. Morten og Michael 
laver et udkast til en skrivelse vedrørende dette. 
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7. Temaer til kommende skoleår – O – D – B 

Inputs til temaer i kommende skoleår. 
- Naturfagsgruppe. 
- Inklusion. 
- Kreative faggruppe. 
- Testmiljø, herunder hvad bruges det til. Dette kunne f.eks. være Søren og Rikke, der gen-

nemgår evaluering i forhold til matematik. (eksemplificeret ved matematikkonference). 
 
8. Mødekalender for skoleåret 2019-20 – O – D – B 

Forslag til kommende møder: 28.8, 10.10, 5.11, 18.12, 6.2 (aftenmøde), 9.4, 13.5 og 11.6.  
Den 10.10 flyttes til 25.9 i forbindelse med naturfagsugen og bliver kl 08.00-14.00 
Den 5.11 rykker til den12.11. 
Den 9.4 rykker til den 2.4 
Den 11.6 til den 10.6 

 
9. Meddelelser 

Kort orientering om kantinens drift. Vikaren for Sanne fortsætter efter sommerferien 25 timer 
om ugen. 
 

10.  Eventuelt 
Klaus spurgte om processen for ansættelse af ny skolechef. 
 

11. Punkter til kommende møder 
- Indhold til skolebestyrelsernes dag. 
- Ejendomsservice. 
- Sidste skoledag. 

    

 

 

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


