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Nr. 2 – 2019 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 
17.15-19.45 på Skovbrynet 

(personalestuen) 
 
 
 
 

 
 

Afbud:   
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Jacob 

Sang næste møde:  
  
  

Dagsorden:  
  
  
13/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 8. januar 2019 

 

  
  
14/19  
Meddelelser fra.  

a) eleverne  
b) ledelsen  

  
  
15/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter  
b) forældrevalgte  
c) formanden  

  
  
16/19  
Status på elev- og medarbejdertrivsel 
samt dialog omkring anvendelsen af 
forældreintra (forældreintra bliver 
kraftig debatteret i medierne pt.) – 
(15 min.) 

 

  
  
17/19  

Orientering om hændelse på skolen 
samt udkast til revision af skolens 
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Handleplan i krisesituationer, samt 
drøftelse af kommunikation i 
forbindelse hermed – (ledelsen – 20 
min.) 
Bilag: Udkast til handleplan Udkast til revideret handleplan i krisesituationer tilsendes 

alle inden mødet. 
  

  

18/19  

Revision af princip for udadvendte 
aktiviteter (ledelsen – 10 min.) 

 

Bilag: 

Princip for 
alternative og udadvendte aktiviteter i skoletiden_2018.doc

 

Følgende ændringer ønskes indarbejdet (hyttetur, 
lejrskoler og skolerejser): 
 
- Der kan afholdes 1 hyttetur i indskolingsforløbet med 1 
overnatning. 
- Der gennemføres lejrskole på 6. årgang med 3 
overnatninger. 
- Skolerejsen i overbygningen gennemføres med 3 
overnatninger. 
 

  

  

19/19  

Pause  
  
  
20/19  
Status på byggeri samt referat af 
møde mellem repræsentanter for 
børnehaven og skolen (forældrevalgte 
og Flemming – 20 min.) 

 

Bilag: 

Sløjfe ved 
skovbrynet.pdf

 

 

  
  
21/19  
Drøftelse af skolebestyrelsens 
årsberetning (Helle – 10 min.) 

 

Bilag:  Udkast eftersendes 
  
  
22/19  
Orientering om driftsresultat for 2018 
og budgetudfordringer for 2019 
(Flemming – 10 min.) 

Kommunen er i færd med at implementere såvel nyt løn- 
som økonomisystem – Repræsentanter for ledelse og 
administration er pt. på kurser. 
Der vil ikke være tilgang til økonomirapporter før tidligst 
ultimo februar 2019 – Derfor orienteres der mundtligt. 

  
  
23/19  
Orientering om ”Forenklede mål i 
folkeskolen” (Pernille – 10 min.) 
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Bilag:  

Fem pejlemærker for 
Fælles Mål.pdf

 

1. Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk 
frihed til skolerne. 

2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål. 
3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra 

folkeskoleloven. 
4. Faglige mål som central didaktisk kategori. 
5. Styrkelse af den professionelle dømmekraft. 

 
Konsekvenser for Hærvejsskolen: Drøftelse i 
Ressourceteam og i afdelinger. Der er ikke den store 
forskel mellem den måde, vi på Hærvejsskolen arbejder på 
– og den nye tilgang til de fælles mål.  

  
24/19  
Revision af princip for læsepolitik på 
Hærvejsskolen (Pernille – 10 min.) 

Drøftelse af: Hvem er læsepolitikken for? Der tilføjes noget 
om læselyst.  
 
Afdelingslederne mødes med læsevejlederne og drøfter 
læsepolitikken med henblik på afklaring af, hvem 
læsepolitikken henvender sig til – og en tilretning af 
læsepolitikken. 
 

Bilag: 

Læsepolitik for 
Hærvejsskolen.docx

 

Udkast eftersendes 

  
  
  
25/18  
Eventuelt  
  
  
  

Punkter til næste møde: 
- Regnskab klassekasser i overbygningen. 
- Ansøgning om forkortet skoledag overbygning. 
- Ændringer i struktur overbygning. 
 

  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


