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Referat SB nr. 46 

Torsdag d. 24. september 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 

Hans-Jørgen Koefoed (KF) x 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 
Morten orienterede om følgende: 
- Ansat ny medarbejder. 
- Der er løbende orientering i forhold til Coronaretningslinier. Der vil løbende blive håndteret 

sager konkret, vurderet ud fra retningslinjer og den konkrete situation. 
- I-pads i 0.-1. klasse bliver ikke i fremtiden udleveret, men skal blive her på skolen. Punktet 

blev diskuteret. Der er dele af forældregruppen som undrede sig over den politiske disposi-
tion. Der blev besluttet, at finde ud af hvad holdningen til punktet er på 0. og 1. årgang. 
Herefter finder vi ud af hvad strategien er. Punktet bliver taget op på næste møde. 
Maiken er tovholder. 

- Kort orientering om naturfagsugen – den har været rigtig god og der er blevet arbejdet med 
alverdens naturfaglige elementer. 

 
4. Nyt fra elevrådet – O – D 

- Elevrådsrepræsentanterne orienterede om møde i ungebyrådet. 
- Her er fokus, at arbejde med ideer og tiltag som kan implementeres i byen. Der er 6 møder 

om året. 
 

5. Værdiregelsæt og ordensregler – input til det videre arbejde – O – D – B  
Skolen har i øjeblikket ikke værdiregelsæt og ordensregler. 
Det er vigtigt, at inddrage elevrådet i det arbejde med udvikling af dette. Skal gerne formuleres 
i opfordringer i stedet for forbud. 
Ordensreglerne skal understøtte værdiregelsættet. 
Der bliver lavet et udkast og et arbejde med udvikling af dette i skolen. Her er det særdeles 
vigtigt at elevrådene arbejder med dette og dette præsenteres for skolebestyrelsen i december. 
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6. Opsamling fra workshop den 1.9. på Rådhuset – O – D – B – bilag 1 

Morten præsenterede baggrunden for workshoppen. Skolen er koblet til to kommunikations-
medarbejdere. Der skal udarbejdes prøvehandling som skolen skal forsøge at arbejde med. 
Besøg i børnehaver, udarbejdelse af infomateriale, film og indhold i infomøde er vigtige ele-
menter.  

 
7. Planlægning af invitation af SBU ift. ”hvad vil vi med HDG skole” – O – D – B  

Klaus orienterede om baggrunden for dette punkt. Morten orienterede også om baggrunden for 
dette punkt. Det blev besluttet, at invitere SBU til et møde her på skolen. Klaus tager lederskab 
på det og kontakter formanden for SBU mhp et fælles møde med SB og SBU. 

 
8. Planlægning af ”SB fleksibelt med i skole” op til november mødet – O – D – B 

Overvej inden mødet hvilken dag i har mulighed for, at være med i skole i uge 45/46. 
Dette er suspenderet pga. Corona. 

 
9. National trivselsundersøgelse – O – D – B – bilag 2 og 3 

En generel dialog om trivselsundersøgelsens form, indhold og resultater. Skolen arbejder  
videre med trivselsundersøgelsen på teammøderne, og i de øvrige pædagogiske udvalg.  

 
10. Timetal på årgangene – O – D – B  

Herunder hvordan skolen har prioriteret konvertering af usu til 2-voksenordninger. 
Morten orienterede om baggrunden for de timetal man har på henholdsvis, indskoling, mel-
lemtrin og overbygning. Skolereformen dikterede i 2014, at eleverne i henholdsvis indskoling, 
mellemtrin og overbygning skulle have 33, 35 og 37 klokketimer. 
I dag har eleverne i I-afd. 27.5 klokketimer, i M-afd 32,5 klokketimer og i o-afd 34 klokketimer.  
På den måde har vi konverteret usu timer om til to-lærervoksen, og samtidig omlagde vi ske-
maet og ringetiderne så eleverne fik mere pausetid i løbet af dagen (75 min). 

 
11. Den digitale skole – Hvad kan vi forvente ift forældremøder, skole-hjem samtaler og uv i 

et coronalys? – O – D  
Undervisning ved hjemsendelse laves som nødundervisning virtuelt med mest mulig kontakt 
mellem elever og lærere. Forældremøder kommer ikke til at foregå virtuelt, men det kan godt 
forekomme i forhold til skole-hjemsamtaler. 
 

12. Meddelelser 
Punktet fjernes, da det ligger i nyt fra og evt. 
 

13.  Eventuelt 
Opmærksomhed på ikke at bruge I-pad som underholdning specielt i forhold til timer, hvor der 
er vikar. Skolen uddanner løbende de faste vikarer, og det italesættes blandt andet, at Ipaden 
ikke skal bruges som underholdning men som læringsredskab.  
Der blev givet udtryk for en bekymring for aktivitetsniveauet i SFO’en. Sagen blev drøftet, og 
der fremkom meget forskellige – både positive og negative oplevelser af driften og indholdet i 
skolens SFO tilbud. 
 

14. Punkter til kommende møder. 
- Skolebestyrelsens kompetencer og arbejdsform – herunder hvordan man skal håndtere 

eventuelle forældrehenvendelser, samt håndtering af konkrete personsager. 
- Udarbejdelse af forretningsorden for SB. 
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- Hvad vil SBU med HDG skole – herunder ønsker og ideer til en 
moderne skole – både fysisk og pædagogisk anno 2020. 

- Branding af skolen – herunder opsamling på indskrivningsperioden. 
 

 

    

 

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


