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 24.4.18 / 15.5.18 / 18.6.18  

 
 

 
       
 

Nr. 4 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 24. april kl. 16.30-18.35  
på Skovbrynet 

 
Informationsmøde og opstillingsaften fra 

kl. 19.00 i Grøn Fløj 
 
 

Afbud:   
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Pernille 

Sang næste møde:  
  
  

Dagsorden:  
  
  
39/18  
Godkendelse af referat fra mødet den 
19. marts 2018 

 

  
  
40/18  
Meddelelser fra (5 min.):  

a) eleverne   
b) ledelsen   

  
  
41/18  
Orientering fra (10 min.)  

a) medarbejderrepræsentanter  
b) forældrevalgte  
c) formanden  

  
  
42/18  

Orientering og drøftelse af strategi for 
Læring og Trivsel 2018 samt generel 
status på trivsel (Pernille m.fl. 25 
min.) 

 

Strategi for læring 
og trivsel 2018.docx

 

 

  
  

43/18  

Orientering om status og procesplan  



Mødedatoer: 
 
 24.4.18 / 15.5.18 / 18.6.18  

for byggeriet (Flemming 15 min.) 
  

  

44/18  

Ansøgning om forkortet skoledag i 
overbygningen og overbygningens 
specialklasser (Pernille 10 min.) 

 

Ansøgning om 
afkortning af undervisningstiden 8.y.docx

 

Ansøgning om 
afkortning af undervisningstiden 7.a.docx

 

 

  
  
45/18  
Drøftelse og beslutning omkring 
udkast til høringssvar for basisunder-
visning (dansk som 2. sprog) 
(Flemming 10 min.) 

 

 Høringsmateriale. Se fremsendt mail fra Flemming 

Bilag 4 
Høringsskabelon til høring af ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog april 2018.docx

 

 

  
46/18  
Drøftelse og beslutning omkring 
udkast til høringssvar for Strategi for 
IT og Digitalisering (Flemming 10 
min.) 

 

BILAG - kommer Høringsmateriale: Se fremsendt mail fra Flemming 

Bilag 5 - 
111011-18_v1_Svarark (MED-udvalg) - Høring om forslag til ny IT og digit...docx

 

 

  
47/18  
Orientering om det kommende valg til 
skolebestyrelsen pr. 1. august 2018: 
Herunder hvilke tiltag, der er taget – 
samt status på kontakt til forældre og 
information omkring afholdelsen af 
informations-/opstillingsmødet kl. 
19.00 (Helle og arbejdsgruppen 20 
minutter) 

 

  
  
48/18  
Status på budget 2018: Hvilke 
konkrete handlinger er/skal foretages 
på baggrund af de økonomiske 
udfordringer (Flemming 10 min.) 

 

  



Mødedatoer: 
 
 24.4.18 / 15.5.18 / 18.6.18  

  
49/18  
Eventuelt   
  
  
 Kommende punkter: 
 Drøftelse og udarbejdelse af skolens vision samt 

værdiregelsæt – Planlægning af skoleåret 2018/19……. 
Ny ansøgning om forkortet skoledag i overbygningen og 
overbygningens specialklasser. 

  
 Årshjul er vedhæftet: 

Bilag: 

Skolebestyrelsens 
årshjul for 2018.docx

 
 


