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Referat SB nr. 44 

Onsdag d. 10. juni 2020 klokken 17.00 – på Lærerværelset 

Møde kl. 17.00 – 18.00 og spisning derefter 

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) X 

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

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

Michael Preisler (MIC) x Hanne Hørlyck (HAH) 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) 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat – B – D – B 

Godkendt 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
Morten orienterede om genåbningsplanen på Hedegårdenes Skole. 
Undervisningen foregår efter plan for nødundervisning frem til 1. august. 
Uklart hvad der skal ske efter den 1. august. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Der har ikke været nogle møder siden sidst, derfor er der ikke noget fra elevrådet. 

 
5. Decentral ressourcetildeling for specialundervisning: 

Morten orienterede om planen for ændring af decentral ressourcetildeling for specialundervis-
ningen. Konsekvensen er at Hedegårdenes Skole kommer til at miste ca. 1,5 mio, med en 
kompensation på 1 mio. i 21 og 22. Besparelsen skal indfases i løbet af de næste to år. 
Der skal laves et høringssvar på dette forslag. 
Punktet blev efterfølgende diskuteret i bestyrelsen. Bestyrelsen udtrykte bekymring for det fort-
satte arbejde med inklusion lokalt på skolen og stillede bl.a. det spørgsmål, hvad man politisk 
set vil med Hedegårdenes Skole 

 
6. Orientering om planlægning af kommende skoleår – O – D  

Morten orienterede om at vi kommende skoleår har forsøgt at planlægge med 1,5 stilling og 
med en klasse mere næste år. 
Fagfordelingen har været mindre dialogisk orienteret end den plejer. 
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7. Orientering om 1. juni start for bhkl. Børn – O – D  
Peter orienterede om opstart med nye Bhkl. De er om formiddagen i klubben, og går her til 
skolen og er med i almindelig SFO om eftermiddagen. 
Det har fungeret rigtig godt, med meget gode tilkendegivelser fra nye forældre. Der er dannet 
de nye børnehaveklasser. 
De er i den almindelige SFO når sommerferien starter. 
Der er 30 elever. 

 
8. 9. klasse sidste skoledag og dimission – O – D  

Søren orienterede om planen for sidste skoledag. 
Der laves en video som fælles afslutning for skolen. Herefter arrangement for klassen. 
Dimission afholdes som det plejer, dog uden håndtryk. 

 
9. Resultat af SB valg. Farvel og tak for afgående og velkommen til nyvalgte – O – D  

Kort orientering om, at der er 2 nye SB-medlemmer og at der etableres suppleringsvalg i au-
gust, da der mangler 1 og et antal suppleanter. 
 

10. Meddelelser 
Ingen 

 
11.  Eventuelt 

En generel oplevelse af det gode ved at have mere helhedsorienterede skoledage under Co-
ronatiden. Skolen tager erfaringer med i den videre planlægning. 

 
12. Punkter til kommende møder 

 
 

  

 

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


