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Referat SB nr. 47 

Onsdag d. 18. november 2020 klokken 18.30 – på Lærerværelset 

 

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

Søren Østergaard (SØ) x Anders Berg (ANB) x 

Morten Naumann (MN) x Ditte Kruse Gyldhof (DKG) x 

Peter Mortensen (PMO) x Majken Thorsen Mørch (MTM) x 

Karsten Bøgen (KA) A Søren Christiansen (SØC) x 

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

Mads Lægaard (MAL) x Hanne Hørlyck (HAH) A 

Klaus Gade Fisker (KGF) x Tilde Wiboe Pilmann (elev rep.) x 

Jens Dreyer (JED) x Mie Fenger (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 
Klaus orienterede om aflyst møde på forvaltningen i forhold til inklusion. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Elevrådet orienterede om punkter fra det sidste elevrådsmøde. Forskellige fejl og mangler i de 
forskellige klasser. Der blev bl.a. talt om kønsneutrale toiletter og gamle elinstallationer, som 
skaber en del problemer. Udfordringer med toiletterne. Elevrådet har arbejdet med input til 
værdiregelsæt.  

 

5. Skolebestyrelsens kompetencer og arbejdsform - herunder hvordan man skal håndtere 
eventuelle forældrehenvendelser, samt håndtering af konkrete personsager. Udarbejdelse af 
forretningsorden for SB – O – D - B – bilag 1 og 2 
Morten orienterede om baggrunden for forslaget til skolebestyrelsens forretningsorden.  
Der var en grundlæggende dialog om det videre arbejde, samt nogle hensigtserklæringer om, 
hvordan det videre arbejde i skolebestyrelserne bør foregå. 
Ved utilfredshed fra forældre sendes det videre til ledelsen. Dette for at sikre at man ikke i sko-
lebestyrelsen sagsbehandler. 
Forretningsordenen blev godkendt. 

 

6. Værdiregelsæt - input og arbejdsspørgsmål til det videre arbejde – O – D  
Der blev orienteret om processen i forhold til udvikling af skolens værdiregelsæt og ordensreg-
ler. Dette vil blive fremlagt på næste skolebestyrelsesmøde. Vigtigt at inddrage skolens elever 
og medarbejdere. 
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7. Hvad vil SBU med HDG skole – herunder ønsker og ideer til en 
moderne skole - både fysisk og pædagogisk anno 2020. Valg af deltagelse i evt. møde 
med SBU 3 forældre, 1 medarbejder, 2 elever, ledelse – O – D – B  
SBU kommer på Hedegårdenes Skole i forhold til fremtiden for Hedegårdenes Skole. Skolens 
ledelse har allerede fået input i forhold til hvad der ønskes. 
Det er vigtigt at begejstre SBU i forhold til Hedegårdenes Skole, og hvad vi gerne vil her på 
Hedegårdenes Skole. Vigtigt at se på Hedegårdenes Skoles demografiske udvikling. 
Vigtigt at SBU kommer ud og ser skolen, herunder hvilke fysiske begrænsninger er der. 
Succeskriteriet er at SBU har lyst til at gå videre med dette her. 
Vigtigt at skolen kan tilbyde moderne læringsformer. Vigtigt også at være opmærksom på sko-
len som en del af lokalområdet 
Personer der deltager på mødet: Klaus, Ditte, Anders, Jens, Mie og Thilde.  

 

8. Status på arbejdet med branding af skolen – herunder opsamling på indskrivningsperi-
oden. – O – D  
Morten orienterede om processen omkring branding af skolen. Her beskrev Morten også det fi-
ne samarbejde med de tilknyttende kommunikationsmedarbejdere. 
Kommende år er der indskrevet: 30 elever fra eget distrikt. 5 elever fra andre distrikter. Vi 
mangler at høre fra 10 elever. 

 

9. iPads - Opsamling på iPad sagen. – O – D – B  
De to årgange er blevet hørt. Det er meget begrænset hvor meget det fylder. Derfor gør vi ikke 
mere i forhold til emnet. 

 

10. Status på corona – O – D 
Morten orienterede om vores første erfaringer med elever, der er ramt af Corona. 
Her talte vi bl.a. om udfordringen med fjernundervisning og elever, der kommer tilbage i skolen. 
Når de første elever er tilbage i skole skal de elever der er derhjemme arbejde med udgangs-
punkt i ugeplanen.  

 

11. Valg af skolefotograf – O – D – B  
Materiale fra forskellige skolefotografer kommer med til mødet. 
Vi fortsætter med den nuværende skolefotograf. 
 

12. Høringssvar i forhold til børne- ungepolitik O – D – bilag 3 og 4 
Skolebestyrelsen laver et høringssvar. 
 

13. Regnskab – O – D – bilag 5 
Morten orienterede om regnskabet. Det forløber planmæssigt med et meget lille overskud. 

 

 
14.  Eventuelt: 

Peter orienterede om skolen igen har fået det grønne flag, og at det bliver hejst af borgmeste-
ren den 27. november. 
Udfordringer i forhold til børnefødselsdage. Hvem inviterer man med. Det er vigtigt at der laves 
aftaler konkret i den enkelte klasse. 
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15. Punkter til kommende møder 
Næste møde er den 17.12 kl.17. Her har vi en times møde og efterfølgende spisning. 
 

 
 

    
 

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


