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Referat af SB nr. 45 

Mandag d. 24. august 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) A 

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

Klaus Gade Fisker (KGF) x  (elev rep.) Thilde 8.b x 

Jens Dreyer (JED) A  (elev rep.) Mie 8.a 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 
MN orienterede om en god skolestart. Specielt blev det fremhævet, at det har været en rigtig 
god opstart for de nye 0. klasser. Skolestart i forhold til Covid19 er startet op med udgangs-
punkt i de nye retningslinjer fra sundhedsministeriet. Det kræver kontinuerligt fokus både ift 
børn og voksne, at der er stadig er ting vi ikke kan og forholdsregler vi løbende skal tage. For 
eksempel vurderer vi fra gang til gang om arrangementer som skolekoncerter mm kan gen-
nemføres. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Kort orientering om baggrunden for elevrådsrepræsentanternes arbejde i skolebestyrelsen. 

 
5. Velkommen til nye medlemmer og præsentation 

Præsentationsrunde foretaget. 
 

6. Mødekalender – O – D – B 
24. august. 
24. september. 
11. november. 
17. december 
9. februar. 
12. april 
11. maj 
16. juni 
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7. Konstituering og valg af formand/næstformand – O – D – B  
Formand: Klaus blev valgt som formand. 
Næstformand: Anders blev valgt som næstformand 

 
8. Skolebestyrelsens opgaver og input til årshjul – O – D – B 

SB anbefales at arbejde tematiserende i møderne for at opnå størst mulig indsigt i skolens 
driftsmæssige og pædagogiske praksis. Eksempelvis kunne temaer være Modtageklasser, læ-
ringscenter, arbejdstidsaftale, SFO’ens arbejde, tilvalg af distriktsskole, udarbejdelse princip-
per, større grad af forældreinddragelse, læringsmiljøer og synlighed i SB’s arbejde. 
Vigtigt at have fokus på at repræsentere alle forældre. Vigtigt at bevæge sig på overordnet    
niveau. 
SB har stillet spørgsmålet til SBU om, hvad man politisk vil med Hedegårdenes Skole. Der er 
en problematik forbundet med, at man ønsker et større tilvalg og samtidig har vi en skole med 
små lokaler fra 1910/1952/1970. Det er svært at rumme flere elever i klasserne uden af det går 
ud over uv-miljøet. SB vil invitere SBU med til en indledende drøftelse ift., hvordan vi sammen 
kan udvikle skolen hen imod en ”tilvalgsskole”, som lever op til moderne faciliteter og indhold. 
Eksempelvis er der 70 børn i distriktet til kommende bhkl., og det vil udfordre skolens fysiske 
indretning, hvis der skal skabes pædagogisk plads til alle. 

 
9. SB med i skole den 24. september – O – D – B  

Fleksibel løsning op til novembermødet. Der vil være forskellige dage man kan komme med i 
skole. Evalueres på novembermødet. 

 
10. Jobplaneten – O – D – B 

Hanne orienterede om indholdet i jobplaneten. Ansøgt om midler i AP-møller fonden om mid-
ler. Der arbejdes her med individuelle forløb i retningen af samarbejde med tekniske skoler, og 
praktikforløb. Der er også lommepengeprojekt som en del af jobplaneten. 
Jobplaneten skal på igen på vores januar møde. 

 
11. Fremme tilvalg af distriktsskolen – behandles 24.9 på SB møde, men vi skal vælge en 

fordrerepræsentant til workshop den 1.9 kl. 17.00-19.30 – O – D – B – bilag 1  
- Formålet med projektet er at fremme tilvalget af distriktsskoler. De skoler, der har udfor-

dringer på dette område er Hedegårdenes Skole, Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen og 
Sct. Jørgens Skole. 
Vigtigt at få fortalt den gode historie. Vigtigt at være opmærksom på, hvad vi fortæller i de 
forskellige situationer. Det er vigtigt at være ærlig. 
Anders og Majken deltager som forældrerepræsentant den 1.9. 

 
12. Meddelelse:  

Forældrerepræsentant i ansættelsesudvalg: Hvem ønsker at deltage. Majken vil gerne deltage 
(skal lige cleares). 

 

13.  Eventuelt 
En opmærksomhed på synlighed i frikvarterene specielt i forhold til den store skolegård.  
 

14. Punkter til kommende møder 
Se punkt 8. 

    

 

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


