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Møde i skolebestyrelsen
onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.00 – 21.30
på Hedegårdsskolen
Indkaldte: Morten Nørgaard Hald, Heidi H. Nielsen, Helle Bønnelykke, Lars Hviid Pilgaard,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen, Henrik
Tindal Froholdt, Mette Nygaard, Magnus Frederiksen, Jacob Gjerløv Jensen, Claus
Jørgensen og Jesper Saugstrup Jensen
Fraværende: Lars Hviid Pilgaard og Henrik Froholdt
Øvrige:

Carsten Bruun

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde mandag den 12. maj 2014
• Godkendt.
2. Den gamle skole i Thise
• Bjarke Bjerg har drøftet situationen med formand for Miljø- og Teknikudvalget
Karsten Frederiksen samt borgmester Mikael Klitgaard og har fået udsættelse,
så der er mulighed for evt. at få andre interessenter ind, der kunne tænke sig at
istandsætte og bruge den gamle skole.
• Kommunen ønsker ikke at have nogle økonomiske forpligtigelser knyttet op på
ejendommen, hvis den bevares og istandsættes.
• Der bliver i den kommende tid undersøgt, om huset kan renoveres.
3. Ansættelser
• 29 ansøgere på Thise Skole.
• John Patrick Hansen ansættes fra 1.8.2014 med engelsk og idræt som linjefag.
• Mia Brix ansættes fra 1.8.2014 i en 80%’s stilling.
• 8 ansøgere på Hedegårdsskolen til én stilling med tysk og geografi som linjefag.
• Ansættelsessamtaler på Hedegårdsskolen onsdag den 18. juni kl. 17.00 med flg.
repræsentanter fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget: Michael Yde
Nielsen, Helle Jespersen og Brian Lentz.
4. Orientering fra møde i Rådgivende Organ afholdt tirsdag den 10. juni 2014
• Orientering om faldende børnetal og strukturdrøftelser samt
budgetudfordringer.
• Børnetallet er nedadgående med 505 født i 2008 til 281 i 2013. Fald på 44%.
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• Frem til 2018 skal der spares ca. 50 mio. på Børne- og Skoleudvalgets område.
• Kommunen får mindre i bloktilskud fra staten, når børnetallet falder.
• Indtil videre er det besluttet i Børne- og Skoleudvalget, at Serritslev og Agersted
Skole indstilles til lukning.
• De penge, der spares på SFO-området, anvendes på skolereformen.
5. Skolereformen 2014
• Fagfordelingen og skema er tæt på at være på plads, men der er stadig nogle
småjusteringer, der skal på plads.
• Lærerarbejdspladser er ved at være indrettet på Thise Skole.
• Lærerarbejdspladser er også ved at være på plads på Hedegårdsskolen, men det
kræver lidt flere ændringer, som bl.a. omfatter flytning af biblioteket samt
skoleboden.
• Skolen har søgt og fået bevilget konsulentbistand fra to læringskonsulenter fra
Undervisningsministeriet i forhold til implementering af skolereformen.
• Stor ros fra skolebestyrelsen til valgfagskataloget, der indeholder mange
spændende muligheder og tilbud.
• Flere elever ansøger om merit for valgfag, da de er eliteidrætsudøvere, ligesom
nogle søger merit, da de spiller musik på højt niveau.
6. Orientering
- Nyt fra Hedegårdsskolen
- Nyt fra Thise Skole
- Nyt fra Hedegården
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
- Nyt fra elevrådet
- Til efterretning.
7. Eventuelt
• Der har været en enkelt henvendelse vedr. klassedannelsen på 7. årg.
8. Punkter til næste møde
- Principper for observation af undervisning
9. Afslutning for skolebestyrelsen på Restaurant Hedelund
• Der blev udtrykt en stor tak til Morten Hald og Lars Pilgaard for deres indsats i
skolebestyrelsen. De har begge valgt ikke at genopstille til den nye
skolebestyrelse, der indleder deres arbejde 1.8.2014.
Referent
13.6.2014/Claus Jørgensen

