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Møde i skolebestyrelsen
Torsdag den 10. december kl. 18.00 – 19.00
på Hedegårdsskolen.
Bemærk mødetiden
Spisning er fra 19.00 - ?
Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen, Karen
Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak

Fraværende: Noah, Heidi Nielsen

Referat
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde
Bilag:
Referat fra den 10. oktober

2. Skolestruktur
Orientering om status pt.
CK orienterer: Nye distriktsledere ansat: Hans Jørgen Bæk (distrikt Hjallerup) og Carl-Otto Borup
(Brønderslev Syd)
CK orientere om problematik i distrikt syd med mange modtagerbørn, som fylder meget på
Skolegadesskole. Distrikt syd ønsker en mere ligelig fordeling af disse børn (bl.a. udtrykt i artikel i
Nordjyske), når de skal udsluses. Distrikt nord er bevidste om vores forpligtigelse til at modtage,
men i øjeblikket er vi udfordret med dels plads i klasserne, men også ekspertisen i forhold til at løfte
opgaverne ude i klasserne – undervisning i dansk som andetsprog.
Spørgsmål fra SB: Kan opgaven løftes af andre skoler end by-skolerne? (Thise eller
Toftegårdsskolen) Dette spørgsmål kan af SB stilles videre til det politiske niveau. CB orienterer
om, at for få modtagerbørn på en skole kan give udfordringer i forhold til at få bevilget de
nødvendige ressourcer (lærere med ekspertise i at undervise børn med dansk som andetsprog). SB
er generelt enig i, at opgaven kan løses mere retfærdigt ved at fordele opgaven på flere skoler.
Bilag:
Ingen
3. Økonomi
Christian giver sit bedste bud på årets afslutning. Der kommer fortsat posteringer hen til februar,
så det er et skøn og en status
SFO Hedegården startede ud med overskud på 300.000 og ender sandsynligvis ud med et overskud
på 150.000,- Det faldende overskud skyldes fortrinsvis to langtidssygemeldinger.
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Hedegårdsskolen startede ud med underskud på 695.000 – målsætningen var at få dette væk, men
realistisk vil det ende med at blive nedbragt til 300.000. Grunden til, at det ikke bliver fjernet helt er
bl.a. større udgifter til valgfag (ungdomsskolen). Desuden har CJ’s flyt til ØB forårsaget udgifter i
forhold til medsendelse af feriepenge. Udgifter til etablering af skolebod/lærerkøkken og
lærerarbejdspladser har også kostet mere end budgetteret. På vikarkontoen har der været trukket ca.
600.000 Tiltag for at nedbringe underskuddet resulterer i et trods alt pænt resultat. CK orienterer
om, at der på sigt ligger udgifter vedr. IT, som kan blive en udfordring.
Thise skole startede ud med overskud på ca. 200.000. I år bliver der et overskud på ca. 50.000. Det
mindre overskud skyldes bl.a. indkøb af digitale tavler. Underskuddet kan ende med at blive
mindre end de 50.000,- pga. overførsel af løn-kr. fra skoledelen til SFO-delen (afregning for
pædagoger i undervisningen) På vikarkontoen har der været trukket ca. 200.000.
LBO startede med underskud på ca. 300.000,- Det ender det også med i år.
Dorthe Knudsen og CK kører månedlige budgetopfølgninger.

4. Skoleudviklingssamtale
Denne har været afholdt torsdag den 3. december. Brian deltog som forældrerepræsentant.
Det er drøftelsen, der danner afsæt for kvalitetsrapporten
Hele Distrikt Nord var samlet. CK roser elevrådet for det ærlige og brugbare indspark på mødet.
Der blev bl.a. drøftet udfordringer i forhold til skolereformen, skolernes karakterer og skolernes
succes med at sende elever på ungdomsuddannelser.
Bilag:
Ingen

5. Fælles rådgivende organ
Brian har været til møde i dette. Der gives et referat fra dette møde.
Bilag:
Ingen

Næsten alle SB-formænd samlet. Der blev drøftet, hvordan de kommende skolebestyrelser
kan sammensættes. Det ender sandsynligvis med, at det bliver store bestyrelser, som
kommer til at bestå at medlemmer fra alle distriktets skoler. Elevrådene bliver måske
sammensat efter samme struktur.
6. Ny skabelon til møderne
Skolen arbejder med at bruge en fælles skabelon til møderne. Det vil være rart, hvis SB møderne
fremadrettet også kan bruge denne
Bilag:
Skabelon til dagsorden
CK orientere om at den nye skabelon bliver brugt af resten af skolen. SB vedtager, at skabelonen
også må benyttes til SB-dagsordner.
7. Meddelelser
Bilag:
Ingen

8. Orientering
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- Nyt fra Hedegårdsskolen
Intet
- Nyt fra Thise Skole
Ny ansættelse i Bent Sørensens stilling. Hans Peter Nielsen er ansat – tidligere ansat i
Hjørring Kommune og senest på Aabybro friskole
- Nyt fra Hedegården
Arbejder på at få en rotationsmedarbejder ansat – gerne en uddannet pædagog. Bliver
bundet et halvt år af en sådan aftale. Vil koste ca. kr. 50,- i timen.
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
Samme som Hedegården.
Arbejder på at få ansat en uddannet pædagog frem til 1/3. Fra 1/3 skal der ansættes en
afdelingsleder
- Nyt fra elevrådet
Mathilde orientere om en ”elevtelefon” – en linje for elever for at blive hørt. Plakater
om dette er hængt op i klasserne
På Thise bliver der arbejdet på at få gang i legepatruljen igen.
Bilag:
Ingen

9. Eventuelt
Bilag:
Ingen
Bjarke har fået henvendelse vedr. juleklip – er det noget vi skal fremadrettet?
Lektiecafé – opfattelse af, at der er få lærere på disse timer og at der ikke foregår så meget fagligt i
disse timer.
Richardt studser over, at der hænger askebæger ved indgangen når der er rygeforbud. CK orienterer
om, at besøgende til tandlægen har behov for at komme af med deres skodder inden de går ind på
skolen.
10. Punkter til næste møde
Bilag:
Ingen
Lektier
Lektiecafé
Juleklip
Status vedr. eventuel indslusning af flere børn fra modtagerklassen
11. Personalenyt (uden elever)
Bilag:
Ingen

