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Møde i skolebestyrelsen
mandag den 12. maj 2014 kl. 19.00 – 21.30
på Hedegårdsskolen
Fraværende: Heidi H. Nielsen, Michael Yde Nielsen, Henrik Tindal Froholdt , Mette Nygaard,
Helle Bønnelykke og Jacob Gjerløv Jensen
Øvrige deltagere: Carsten Bruun

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde onsdag den 9. april 2014 og fra lukket SKBmøde tirsdag den 22. april 2014
• Godkendt.
2. Skolebestyrelsesvalg 2014
• Der bliver ikke valg, da der kun har meldt sig de kandidater, der skal bruges.
• Skolebestyrelsen består fra 1.8.14 af:
- Helle Bønnelykke
- Lone Hougesen
- Richardt Duus
- Brian Lentz
- Michael Yde Nielsen
- Jan Mogensen
- Bjarke Næsby Bjerg
- Heidi Harlund Nielsen
Suppleanter: Ditte Kraglund, Carina Leed, Dorthe P. Christensen
3. Håndtering af konflikter mellem elever
• Kommunikation mellem hjem og skole er meget vigtigt, når der er tale om en
voldsom konflikt.
• Lærerne kunne fx lave en forventningsafstemning med forældrene om
kommunikationen.
• Det kunne være godt at lave en trivselsdag for hele skolen, hvor der er positiv fokus
på respekten for hinanden, ligesom der kunne laves udsmykning, der opfordrer til
at tage hensyn til hinanden.
• Vi laver i MED en handleplan for fremgangsmåden i forbindelse med en konflikt,
så vi har en slags huskeseddel med henblik på, at der i hver enkelt situation bliver
foretaget en vurdering af situationen.
4. Opfølgning på møde om skolereform på Hedegårdsskolen og Thise Skole
• Hedegårdsskolen og Thise Skole:
o Ros til Jesper fra fremlæggelse både på Thise og Hedegårdsskolen.
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o Kan der fx gives fri til musikundervisningen i Kulturskolen?
o Der er et ønske blandt nogle forældre om at kunne stille spørgsmål på
bloggen.
o Det vil være fint også at inddrage eleverne i indholdet i reformen.
o Indlæggene samles i hovedoverskrifter og lægges ud til forældrene.
5. Skolereformen 2014
• Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for, hvornår en elev kan få godskrevet
sin undervisningsforpligtigelse, fx ifm. eliteidræt uden for skolen.
• Skolen kan lave partnerskaber med idrætsforeninger om samarbejde.
• Drøftelse af, hvornår der er tale om elitesport.
• I skolen drøftes, hvordan den varierede undervisning, lektiecafé og bevægelse i
undervisningen udmøntes.
6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til stilling i Thise
• Der skal ansættes en lærer i Thise, da en lærer på orlov har søgt sin afsked.
• Engelsk og tysk er et par af de fag, der ønskes.
• De, der ønsker at deltage i ansættelsesudvalget, retter henvendelse til Jesper.
7. Orientering (10 min.)
- Nyt fra Hedegårdsskolen
- Til efterretning.
- Ønske om, at skolebestyrelsen kan deltage i børne- og skoleudvalgets besøg på
skolerne.
- Skolen og SFO’en er blevet virksomhedscenter, hvilket betyder, at jobcentret
kan bruge institutionerne til jobafklaringsforløb af en længde på 13 uger.
- Nyt fra Thise Skole
- Nyt fra Hedegården
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
- Nyt fra elevrådet
8. Indkøbsaftale af madvarer (ekstra punkt)
• Skolebestyrelsen vil gerne høres, når der indgås kontrakt omkring madvarer, da
det kan have betydning for såvel lærernes og pædagogernes arbejde som
lokalsamfundet.
• Jesper forhører sig hos forvaltningen, om et skolebestyrelsesmedlem må kigge
indkøbsaftalen omkring madvarer.
9. Eventuelt
• Morten Nørgaard Hald holder dimissionstalerne.
• Afslutning for skolebestyrelsen drøftet.
10. Punkter til næste møde (5 min.)
- Principper for observation af undervisning
11. Lukket punkt
• Til efterretning.

