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Møde i skolebestyrelsen
onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 – 21.30
på Hedegårdsskolen i mødelokale 1
Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Matilde Bønnelykke, Mathilde
Yde Trudslev, Helle Homann Jespersen, Karen Strandfelt, Vivi Algren, Carsten
Bruun, Claus Jørgensen og Jesper Saugstrup Jensen
Afbud:

Mathilde Yde Nielsen, Matilde Bønnelykke (Oscar Frederiksen mødt) og Richardt
Duus

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde mandag den 22. september 2014
• Godkendt.
2. Rundvisning på Hedegårdsskolen
• Rundvisning på Hedegårdsskolen, og i Hedegården laves rundvisning ved en
senere lejlighed.
3. Høringssvar vedr. feriekalenderen for skoleåret 2015/2016
• Ferieplan godkendt uden bemærkninger.
4. Sponsorløb i indskolingen
• Skolebestyrelsen bakker op om lærernes projekt med sponsorbeløb, men det er
selvfølgelig altid vigtigt at være i god tid med information om sådanne projekter,
så forældre kan nå at spørge til indholdet. Skolebestyrelsen understreger i øvrigt,
at der skal være mulighed for sådanne initiativer, hvor eleverne har været med i
idéfasen.
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5. Elevtallet i børnehaveklassen
• SB er orienteret, og vi er opmærksomme på, at der muligvis skal laves tre klasser
i forbindelse med næste skoleårs planlægning, såfremt elevtallet overstiger 56
elever.
6. Pause
7. Orientering om kortlægningen fra LSP
• De samlede svar fra kortlægningen præsenteret, og svarene skal bruges i
forbindelse med det kommunale projekt "Udvikling i Fællesskaber". Overordnet
ser det fint ud for begge skoler. Der er rettet henvendelse til LSP vedr. måde at
spørge på i undersøgelsen i forhold til eleverne, da negationsspørgsmål kan være
svære at forstå for eleverne. Dette kan således have medført nogle
uhensigtsmæssigheder i besvarelsen.
SB stiller spørgsmålstegn ved formålet med en sådan undersøgelse samt de
statistiske data, der følger med i en sådan undersøgelse. Derfor bør resultaterne
også udbygges med yderligere undersøgelser.

8. Orientering om samarbejdet med UVM’s læringskonsulenter
• De to skoler har tilknyttet to læringskonsulenter fra UVM. Projektet har fokus
på læringsmål, så det sikres, at hver enkelt elev udvikles og bliver endnu
dygtigere, så de nationale mål kan indfries.

9. Orientering om udmøntning af Lov 409 (lærernes arbejdstidsaftale)
• Jesper orienterede om udmøntning af arbejdstidsaftalen. Den nye arbejdstid
kræver meget omstilling hos lærerne i arbejdsprocesserne i forhold til
forberedelse og mødeaktivitet, hvor aflæring og nye vaner skal indarbejdes.
Lærerne føler ligeledes, at de er mere presset på deres forberedelse nu end
tidligere.
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10. Ansættelser
• Claus orienterede om ansættelse af ny fællesleder for Thise Skole og
Hedegårdsskolen. Den nye leder forventes at tiltræde 1.2.2015. Viceskoleleder,
Claus Jørgensen, konstitueres som skoleleder fra 1. november, hvor Jesper
Saugstrup Jensen stopper, da han har fået nyt job som skoleleder på Vejgård
Østre Skole. Afdelingsleder i 10. KlasseCentret, Hugo Sørensen, konstitueres som
viceskoleleder med souscheffunktion, indtil der er ansat ny fællesleder.
• De forældrevalgte i skolebestyrelsen kan deltage ansættelsesudvalget omkring ny
skoleleder og skal give besked om deltagelse til Claus Jørgensen senest mandag
den 26. oktober.
• Der skal ansættes ny sekretær på Thise Skole, da nuværende sekretær, Helle Juul
Hansen, stopper med udgangen af oktober måned. Ansøgningsfrist for
sekretærstillingen er mandag den 27. oktober kl. 12.00. Der er indtil nu kommet
48 ansøgninger. Der deltager medarbejderrepræsentanter fra Thise Skole.
11. Ansøgning om lukkedage med alternative pasningstilbud
• SKB godkender ansøgningen om at indføre lukkedage. Vigtigt, at forældre
melder tilbage, om tilbuddet bruges i ferieperioderne. Det opleves, at forældre
tilkendegiver ønske om brug, men det sker ikke, og dermed bliver der et
overforbrug af personale.
12. Orientering
• Til efterretning.
13. Eventuelt
• Møde i Rådgivende Organ onsdag den 12. november.
• Indkøbsaftalen for hjemkundskab drøftet, og indtil videre skal den nuværende
aftale med Osuma bruges. I akutte tilfælde og ved pædagogiske indkøb, hvor
elever skal lære om indkøb, kan denne aftale suspenderes.
14. Punkter til næste møde
• Der arbejdes videre med principper.

Referent
24.10.14/Claus Jørgensen

