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Mødeindkaldelse SB nr. 42 

Torsdag d. 6. februar 2020 klokken 18.30 – på Lærerværelset 

 

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

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

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

Peter Mortensen (PMO) X Jens Dreyer (JED)  

Hans-Jørgen Koefoed (KF) X Anne Gramtorp (ANG) A 

Mads Suren Kristiansen (MS) A Kirsten Sørensen (KIS) A 

Michael Preisler (MIC) A Hanne Hørlyck, vikar for Christine X 

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) 
Godkendt. 
 

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

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
Valgmøde til skolebestyrelse. Gitte Simoni fra skole-børneudvalget er inviteret til mødet 
d. 23/3. 
 

4. Revidering af ressourcemodel af specialområdet – O – D  
MN orienterede om, at sagen er blevet behandlet på skole-børneudvalgsmødet d. 4/2 og er 
blevet udsat. Den samlede bestyrelse udtrykker stor bekymring for de konsekvenser for arbej-
det med inklusionen samt driften af almenområdet, som det vil medføre for HDG, hvis den fo-
reslåede model vedtages. 
Skolebestyrelsen anbefaler, at forslaget til modellen revideres frem mod skole-børneudvalgets 
behandling i marts. 
 

5. Nyt fra elevrådet – O – D 
På sidste elevrådsmøde var fokus især på opfølgning på sager, der er behandlet tidligere: Ra-
diatorer, stole, gardiner som stadig mangler, brusere i omklædning, der skal afkalkes igen. 
Lille elevråd: Eleverne har forslået, at der bliver lavet en byttecentral med deres brugte tøj.  
Dette er sat i værk. 

 
6. SB-valg – O – D – B  

Hvordan får vi alle forældregrupper repræsenteret. 
Hvem er på valg: Michael, Rikke og Jakob. 
Valg for 4 år. ”Reklame” på Facebook og Aula. Skal der sættes andre ting i værk, for at gøre 
opmærksom på valget? Hvordan får vi en lige mange mænd og kvinder samt alle grupper fra 
skolen repræsenteret i bestyrelsen? Skolebestyrelsen laver et skriv i almensprog, der fortæller 
om arbejdet og ”afmystificerer” det ry, der er om en stor arbejdsbyrde. Formulering med glimt i 
øjet om ligelig antal kvinder og mænd. Jakob formulerer forslag. 
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7. SBU – de fire verdensmål – O – D – B – bilag 1 og 2  

Hvor ser vi allerede at HDG arbejder med de fire verdensmål og hvor er der plads til et løft. 
Peter fortæller om baggrund og status på arbejdet. 
Punktet taget op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Udarbejdelse af høringssvar til børne- og ungepolitik – O – D – B – bilag 3 

Punktet er blevet udsat på SBU, men vi forholder os til det og taler overvejelser til et hørings-
svar. 
Laver høringssvar, når vi bliver bedt om det. 

 
9. Regnskab – O – D – bilag 4 

Regnskab for 2019 endte med et lille underskud på knap 20.000 kr. 
 

10. Meddelelser 
 
11.  Eventuelt 

Kommende 0. klasser: 32 børn er status pt. Meget få ift hvor mange børn, der kunne komme. 
Vi skal overveje, om vi skal ud at promovere os og på hvilken måde. 
 

12. Punkter til kommende møder 
- Testkultur 
- Budget 2020 
- Ressourcetildeling 2020 
- høringssvar til børne- og ungepolitikken 
- høringssvar ressourcemodel af specialområdet 

    

 

 

 

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


