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Referat SB nr. 48 

Tirsdag d. 9. februar 2021 klokken 18.30 – på Teams 

 

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

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

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

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

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

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

Mads Lægaard (MAL) x Christine M. Wilhelmsen  (CMW) x 

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

Jens Dreyer (JED)  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 
Intet nyt. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Morten orienterede om at vi ønsker, at medinddrage det store elevråd i arbejdet med at komme 
tilbage i skole. Jonas og Søren indkalder til virtuelt elevrådsmøde for det store elevråd. 

 
5. Status på nær- og fjernundervisning – O – D  

Morten orienterede om, at det var vigtigt at følge det normale skema under onlineskole. 
Nødpasning: Foregået for 0-3 klasse med pædagoger som surrogatforældre. Her var eleverne 
samlet årgangsvis. Ca. 30 elever i nødpasning. 
Nødundervisning: 4. klasse foregået i klubben. 
Nødundervisning: 5-9 klasse for ca. 10 elever her på skolen, varetaget af 2 faste vikarer. 
Udfordringer med fjernundervisning: Teknisk. Balance mellem fagligt og socialt arbejde. Stort 
bekymringer i forhold til de særlig udsatte elever. Her bliver der behov for grundigt opsamlings-
arbejde. Eleverne oplever, at det er svært at holde koncentrationen. I perioder mange lektier. 
Det er mentalt krævende. Eleverne føler sig socialt isoleret. Der er sket udvikling i retning af 
mere balance mellem det trivselsmæssige og det læringsmæssige. 

 
6. Nyt fra forskole til moderne folkeskole – O – D  

Herunder møder med ejendomsservice/bygningsafdelingen og Veje og grønne områder 
om KBH vej. 
Morten orienterede om hvad der er sket siden vores møde med SBU. 
Møde med Ejendomsservice. Dette resulterede i øget aktivitet omkring de nedslidninger og be-
kymringer i forhold skolens bygninger. 
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Møde med bygningschefen. Dette resulterede i øget aktivitet omkring ide-
faser i forhold til renovering af skolen. Dette arbejdes der videre med i det strategiske byg-
ningsforum. 
Generelt bliver der arbejdet på forskellige fronter i forhold til renovering af det område hvor He-
degårdenes Skole ligger. 
Generelt opbakning og positiv vibrationer i forhold til det vi arbejder i retning af. Vi må se hvad 
der videre kommer til at ske. 

 
7. Værdiarbejde – O – D – B – bilag 1 

Søren og Peter gennemgik arbejdet med udvikling af værdiregelsættet. 
Der blev givet udtryk for vigtigheden af digital antimobbeplan. Det blev anerkendt at det var 
skrevet med i værdiregelsættet. Digital dannelse er et samarbejde mellem skole og hjem. Det 
er vigtigt at det starter tidligt i skolegangen. 
Skolebestyrelsen godkender værdiregelsættet for Hedegårdenes Skole. 

 
8. Professionel kapital – O – D – B 

Herunder planlægning ad pæd. Weekend. 
Morten orienterede kort om baggrunden for professionel kapital. 
Skolen ligger generelt godt i målingen omkring professionel kapital. Vi har dog udfordringer 
med følgende: Følelsen af succes med kerneopgaven. Endvidere udfordringer med kollegial 
anderkendelse.  
Vi ønsker at holde en pædagogisk weekend for at arbejde med vores udfordringer. Morten øn-
skede en tilkendegivelse fra skolebestyrelsen om man ønskede at forældre kunne hjælpe med 
at være med i skolen den 10. september. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med vikarer. Det er 
vigtigt at der er et pædagogisk perspektiv som også giver mulighed for øget faglig udvikling. 
Skolebestyrelsen bakker op om at arbejde videre i forhold til en dag, hvor forældrene hjælper 
med skole. Nærmere plan følger. 

 
9. Driftsbudget – O – D – B – bilag 2 

Morten orienterede om bagrund for driftsbudget. 
Vi fortsætter med at have HT-kort. 
Morten orienterede om, at der sidste år blev tale om et lille overskud, som primært er overført 
til indkøb af materialer indenfor de praktisk-musiske fag. 
Udgifter til kaffe, repræsentation og kopi/licenser blev drøftet. 
Budget godkendt. 
 

10. Meddelelser 
Punktet skal i fremtiden fjernes fra dagsordenen. 
 

11.  Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt 
Peter orienterede om planen for modtagelse af nye 0-klasser. Her bliver der bl.a. lavet små in-
trofilm, som giver indtryk af skolen. De bliver lagt på skolens hjemmeside.  
Der afholdes virtuelle møder med relevante daginstitutioner. 
Der bliver lavet plan i forhold til overgang fra SFO til klub. 
 

12. Punkter til kommende møder 
Det næste møde ligger den 12. april 
Orientering i forhold til A-20. Arbejdstidsaftale indenfor lærerområdet. 
Christine ønsker at orientere om den nye boligsociale helhedsplan. 
Forældretilfredsundersøgelse. 
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Signaturforklaring: O = Orientering 
  B = Beslutning 
  D = Drøftelse 
  b = Bilag 


