HEDEGÅRDSSKOLEN
Nordens Allé 56
9700 Brønderslev
Telefon 99 45 48 58
Fax 98 80 19 77
heskolen@99454545.dk
www.hedegaardsskolen-thiseskole.dk

THISE SKOLE
Jens Thise Vej 26
9700 Brønderslev
Telefon 99 45 48 03
Fax 98 88 74 90
thskolen@99454545.dk
www.hedegaardsskolen-thiseskole.dk

REFERAT
Møde i skolebestyrelsen
tirsdag den 18. marts 2014 på Thise Skole
Fraværende: Helle Bønnelykke
Øvrige deltagere: Carsten Bruun
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde torsdag den 13. februar 2014
• Godkendt
2. Skolebestyrelsesvalg 2014
• Jesper Saugstrup Jensen og Morten Nørgaard Hald udgør valgbestyrelsen.
• Forældre skal orienteres om valget. Skolerne giver hjemmene skriftlig og
elektronisk besked (intra) om afholdelse af valget; herunder:
a) Hvornår man kan henvende sig på skolen og sikre sig, at man er opført på
valglisten
b) Sammensætning af repræsentanter i bestyrelsen
c) Tidspunkt for afholdelse af valgmødet
d) Perioden for evt. afstemning
• Skolen udarbejder valgliste, som skal være udarbejdet 3 uger før valgmødet.
Husk i den forbindelse, at forældre til elever i nuværende 6. klasser, hvis elever
i 7. klasse flytter til en anden overbygningsskole, er opstillingsberettigede på
overbygningsskolen og skal skrives op på valglisten på denne.
• Der skal afholdes valgmøde på skolerne i perioden fra 28. april til 9. maj 2014.
3. Elevernes brug af mobile elektroniske devices.
• Forslag om, at forældrerådet inddrages med udgangspunkt i en fastlagt linje fra
skolebestyrelsen, hvor det både omhandler forbud og muligheder for brug af
elektronisk kommunikation.
• Kan en politik omkring mobil og sociale medier være en del af elevplanen i
forhold til mobning?
• Inddragelse af det pædagogiske personale.
• Hvad findes der på nettet af politikker omkring mobil og sociale medier – kan vi
finde noget konstruktivt der?
• Punktet udsættes til nærmere uddybning til efter sommerferien, da
skolereformen tager tiden.
• Skolebestyrelsen og ledelsen forventer, at elevernes omgang med elektronisk
kommunikation ikke har karakter af mobning.
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4. Budget 2014 og regnskab 2013
• Underskud på ca. 470.000 kr. på Hedegårdsskolen i 2013, hvoraf de ca. 300.000
kr. stammer fra et underskud i 2012.
• Der er i 2013 investeret i PC'ere til lærere og elever samt smartboards og
interaktive projektorer. I alt 26 klasser ud af 33 har nu digitale tavler. Vi
forventer at få de sidste klasser udstyret med smartboards i løbet af
indeværende skoleår.
• I overbygningen falder indkøbet af lærebøger, da der bruges digitale fagportaler
i de enkelte fag.
• SFO og skolen er gået sammen om multibane til fodbold og basket med fast
underlag, ligesom SFO og skole er sammen om indkøb af PA-anlæg og
smartboards i A-klyngen og C2.
• Ønske om mørklægningsgardiner på E- og F-gangen.
5. Skolereformen 2014
• Børnehaveklasserne har understøttende undervisning over middag.
• To frikvarterer på fx 20 og 40 minutter. Der skal være plads til spisning i
frikvarteret.
• Lektiecafé mandag-torsdag.
• Der skal arbejdes positivt for at bibeholde tilbud om skole-hjem samtaler efter
normal arbejdstid, dvs. sent på eftermiddagen.
• Hvordan inddrages forældrene i skolereformens indhold? Fx i forhold til
forventninger til skolens elementer.
• Forældre kan opdeles fra 0.-6. kl. på Hedegårdsskolen og Thise Skole samt 7.-9.
kl. på Hedegårdsskolen.
• SFO og LBO bør også være repræsenteret på mødet, da mange forældre vil have
spørgsmål til dette område også.
• Drøftelse af placering forældrearbejde på dagen- hvor tidligt kan møder, hvor
forældre er deltagere, begynde?
• Skolebestyrelsen anbefaler, at der stadig holdes skolefest.
6. Elevtal og tildelingsmodel
• Deletallet fra 0.-6. kl. er hævet fra 26 til 28 elever. Nogle ansøgere har fået afslag
til den kommende børnehaveklasse, da de bor uden for distriktet og vil være
klasseudløsende.
• 45% på elev- og 55% på klassetakst er den nye tildelingsmodel.
• Skolebestyrelsen udtrykker utilfreds med, at elevtallet er hævet til 28 i
børnehaveklassen. Det er vigtigt med en god start for eleverne i
børnehaveklasserne, da det, der opbygges i dette skoleår, skal bruges som
fundament for de resterende år i skolen.
• Der ansættes tre børnehaveklasseledere til to store børnehaveklasser i skoleåret
2014/2015.
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7. Evaluering af skolefest på Hedegårdsskolen samt orientering om skolefest på Thise
Skole
• Skolefesten på Thise Skole er under forberedelse.
• Stor tilfredshed med af vikling af skolefesten på Hedegårdsskolen.
• Der arbejdes med at finde en løsning omkring kø ved buffeten i hallen
8. Trafikpolitik
• Trafikken er meget presset i morgentimerne på Hedegårdsskolens
parkeringsplads, ligesom vi forventer større trafiktæthed, når Sundhedshuset og
den nye børnehave åbner på Nordens Allé.
• Vi ansøger om både belægning på pladsen foran BBC’s cafeteria samt
inddragelse af græsarealet ved Nordens Allé til parkering, så det kan indgå i en
større plan for regulering af trafikken på Nordens Allé, hvor der om i
morgentimerne er særdeles tæt trafik.
9. Orientering
• Nyt fra Hedegårdsskolen og Thise Skole
Penge til pædagoger i indskolingen, og den bruges bl.a. til AKT. 140.000 kr. til
HE og 50.000 kr. til Thise.
Efter påske etableres der lærerarbejdspladser på Thise Skole.
Børnehavens forældre i LBO’en kommer på skoleintra.
10. Eventuelt
• Drøftelse af spisekulturen på Hedegårdsskolen.
• Det ville være godt med flere automater.
• Drøftelse af idrætsforeningernes deltagelse i skolereformen samt
konfirmationsforberedelsen.
11. Punkter til næste møde
• Principper for observation af undervisning
• Brug af digitale enheder (efter sommerferien)
Referent
21.3.2014/Claus Jørgensen

