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Møde i skolebestyrelsen
onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 – 21.30
på Hedegårdsskolen
Fraværende: Heidi H. Nielsen, Michael Yde Nielsen, Richardt Duus og Mette Nygaard
Øvrige deltagere: Carsten Bruun

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde tirsdag den 18. marts 2014
• Godkendt
2. Skolebestyrelsesvalg 2014
• Skolebestyrelsen beslutter, at afdelingsleder på Thise Skole, Carsten Bruun,
deltager i de kommende skolebestyrelsesmøder uden stemmeret.
• Der skal laves nye principper ift. folkeskolereformen.
• Skolebestyrelsesmødet bliver et tema på mødet den 29. april for forældre og
elever om skolereformen.
• Der bliver elektronisk valg, hvor både præsentation af valglister og selve valget
bliver afviklet elektronisk.
3. Skolereformen 2014
• Drøftelse af bevægelse i undervisningen, som skal være en integreret del af
fagopdelte undervisning. For at få inspiration til bevægelse i undervisningen vil
Hedegårdsskolen bestille et besøg af undervisningskonsulenterne fra
Undervisningsministeriet. Karsten Højen fra DGI kan også give forslag til
bevægelsesdelen i skolen.
• Skolebestyrelsen finder det spændende, hvis der kunne laves forskellige
aktiviteter i morgenbåndet ”Go’ Morgen Flakes”, så det ikke kun bliver
læsning.
• Performance bliver et tema i næste skoleår, da det giver eleverne mulighed for
at vise for hinanden på tværs af klasser og årgang, hvad der arbejdes med i
timerne.
• Valgfag i overbygningen bliver nu obligatorisk i 7.-9. kl. og helårsfag. Der
bliver samarbejde med bl.a. gymnasiet og ungdomsskolen, ligesom skolen selv
danner valgfag.
• Linjer i overbygningen ser vi som forlængelse af den fagopdelte undervisning,
hvor eleverne kan arbejde videre med de fagopdelte timer i linjetimerne.
• Fagdage på mellemtrinnet fortsætter som i dag, og vi vurderer, om det skal
blive en del af indskolingen og udskolingen også.
• Læseløft i indskolingen har givet et godt udbytte hos eleverne, og det overvejer
vi også at fortsætte i kommende skoleår, ligesom matematikløft også kunne
blive et tema.
• Lærer- og pædagogsamarbejde bliver udvidet i reformen, hvor pædagogerne
primært skal samarbejde med lærerne omkring den understøttende
undervisning samt AKT-funktionen. Der skal fokus på den fælles planlægning
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mellem lærer og pædagoger, så der findes tidspunkter, at planlægningen kan
foregå fælles. Pædagogerne skal bl.a. spise med eleverne og hjælpe med
aktiviteter i frikvartererne. Tiden til pauser tages fra den understøttende
undervisning.
Den understøttende undervisning skal varetages af lærere og pædagoger.
Skolen arbejder fortsat med at udvikle indholdet i den understøttende
undervisning, ligesom der skal findes en form på samarbejdet, så det
understøttende kan gøre eleverne klar til den fagopdelte undervisning.
Konfirmationsforberedelsen lægges på 18 dage i skoletiden, hvorefter der i den
resterende tid kompenseres for de manglende fag, som eleverne ellers skulle
have haft.
Lektier og faglig fordybelse bliver et overordnet tema på forældremødet den 29.
april. Hvor skal lektierne fx laves: hjemme og på skolen, eller kun på skolen?
Udvikling i Fællesskaber fortsætter næste år som indsatsområde, da det skal
undgås, at elever udskilles fra klassen.
Skolefesten bliver også evalueret i forhold til skolereformen.
Temauger skal vurderes i forhold til fællesskabet omkring den fælles skole.
Fælles forberedelse skal der skabes rum til både fysisk og tidsmæssigt.
10. KlC er ikke omfattet af skolereformen.
Forældresamarbejde: Hvilke forventninger har forældrene til samarbejdet, fx
antal af skolehjemsamtaler, forældremøder.
På forældremødet den 29. april laves en gennemgang af skolereformen på
Hedegårdsskolen og Thise Skole. Der kan stilles spørgsmål digitalt på aftenen,
og der vil på ForældreIntra blive samlet de mest relevante spørgsmål med svar
fra ledelsen.

4. Orientering
- Nyt fra Hedegårdsskolen
- Den nye multibane er klar til brug tirsdag den 22. april.
- Nyt fra Thise Skole
- Ugen har stået i skolefestens tegn med skolefest torsdag den 10.4.
- Arbejdspladser til lærere og pædagoger er ved at være klar.
- Nyt fra Hedegården
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
- Nyt fra elevrådet
- Elevrådet overvejer, hvordan aktivitetsmulighederne i frikvartererne kan
forbedres for 7.-9. kl.
5. Eventuelt
• Drøftelse af indkøbsaftale vedr. madvarer til skole og SFO/LBO. Jesper
Saugstrup Jensen tager punktet på et skoleledermøde.
6. Punkter til næste møde
- Principper for observation af undervisning
- Brug af digitale enheder
- Indkøbsaftalen vedr. madvarer
7. Lukket punkt
• Til efterretning

