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Møde i skolebestyrelsen
Mandag den 5. oktober kl. 19.00 – 21.30
på Hedegårdsskolen
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, Mathilde Bønnelykke, Noah Emil, Broberg Carsten
Bruun, Ole Dahl og Christian Bak

Fraværende:
Michael Yde Nielsen, Mathilde Bønnelykke

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde
Bilag:
Referat fra den 8. september
Godkendt uden bemærkninger
2. Skolestruktur
Orientering og evt. afklaring
CK orienterer: Skolestruktur vedtaget siden sidst. Brønderslev Nord nu bestående af Heldagsskolen,
Toftegårdsskolen, Thise Skole og Hedegårdsskolen. Næste skridt i processen er ansættelse af
distriktsledere og SFO-ledere. På sigt skal overbygningen på Toftegårdsskolen indsluses på HE.
Stadig uafklarede punkter i forbindelse med økonomi – kan der fx overføres midler mellem
undervisningsstederne for at optimere. Sammensætningen af den kommende skolebestyrelse og
MED-udvalg er heller ikke på plads endnu. Desuden er det heller ikke klart, om elever fremover frit
kan vælge skole inden for distriktet.
Kommentarer:
Lidt frustrationer over reformen og strukturen – nærheden i fare for at forsvinde. Spørgsmål til
arbejdsfordelingen fremover, hvor CK får en mere overordnet rolle. CK orientere om at der ikke er
tænkt besparelser på ledelsesfronten – ledelsen skal fremover være fuldtidsledelse uden andre
opgaver. SB opfordres til at have antennerne ude, for at høre fra andre steder, hvordan nærheden
sikres. Nogle har bekymring for sammensætningen af bestyrelsen fremover – bliver for stor, hvis
den skal bestå af rep. fra alle skoler. Arbejdet/punkterne til møderne bliver muligvis af mere
overordnet karakter end tidligere. Måske kan løsningen være dialogmøder på de enkelte skoler,
hvor mere lokale forhold kan diskuteres. Opfordring til i øvrigt at arbejde ”med” på den nye
struktur og arbejde positivt med den nye virkelighed.
Bilag:
Ingen
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3. Skoledagens organisering. Herunder:
Lektier/lektiecafe og skoledagens længde
Orientering og drøftelse

Spørgsmål: Hvorfor har man ikke fri på samme tidspunkt på byens skoler? CK orienterer om, at
bustiderne har betydning for ringetiderne på skolen. Tidspunktet for valgfag og presset på
faglokalerne spiller også ind. Pauserne er lange, men det er fordi de indeholder USU. Der bliver
diskuteret problemer med bustiderne i forbindelse med konfirmationsforberedelse – Præsten starter
kl 8.00, hvilket ikke var aftalt mellem CK og præsten. CK opfordrer forældrene til at drøfte
problemet med præsten. CK tager også kontakt.
Spørgsmål fra forældre: Hvordan kan man blive fritaget fra lektiecafe og USU? CK orienterer om,
at det er skolelederens beslutning, hvad der kan gå i stedet for USU. Lektiecafe kan ikke afløses af
andre aktiviteter. Ganske få på skolen er fritaget fra valgfag, pga de enkeltes elevers deltagelse i
eliteidræt. Bestyrelsen diskuterer generelt rimeligheden i at sport kan gå i stedet for valgfag. HJ har
forståelse for at eleverne oplever skoledagene som meget lange, men efter som skolen kører et
næsten ”lektiefrit” princip, hjælper eleverne til at holde fri, når de er hjemme.
En tilbagemelding fra et forældremøde går på, at nogle elever oplever besvær med at få hjælp nok i
lektiecafé. CB orienterer om, at lektiecafé kan og skal indeholde mange aspekter og ikke blot
lektier. Der skal også være plads til fordybelse og det kan tolkes på flere måder. Emnet tolærerordning bliver drøftet, men CK orienterer om, at det kræver tilladelse for at afvige lovens
intentioner. CK orienterer desuden om, at han ønsker, at skolen skal være stort set lektiefri. Den
lektiefrie skole kan være med til at mindske de sociale skævheder i samfundet. For mange
problemer med at holde lektierne i hævd – det giver ikke et fælles afsæt til den efterfølgende
lektion. CK ønsker en fælles forståelse blandt lærerne omkring dette – dette bliver drøftet, blandt
mange andre ting, på onsdag.
Spørgsmål fra forældre: Hvad er formålet med lektiecafé og hvad er holdningen til lektier. Generel
enighed om, at træning i form af bl.a. læsning er gode lektier, men andre typer af lektier skal
undgås. CK ønsker ikke lektier af den type, der danner forudsætning for at kunne følge med i
undervisningen den efterfølgende dag. En forældre påpeger, at det skal give mening at have faget
lektiecafe/faglig fordybelse. Ellers skal der arbejdes for at aflyse dette fag. CK orienterer om, at der
afprøves forskellige modeller for at skabe det bedst mulige indhold i dette fag. Disse ”afprøvninger”
foregår ude i de enkelte team. Sådan som loven er nu, så er der tvungen lektiecafé.
Nogle forældre oplever at ressourcen i lektiecafé er lidt for lille – der er af og til for meget uro.
Forskellige holdninger til normeringen til dette fag og hvordan faget afvikles mest smidigt.

Bilag:
Ingen

4. Budget 2016
Oplæg og drøftelse
CK orientere ud fra udleveret bilag om kommunens budget for 2016. Med udgangspunkt i de
varslede besparelser, så er det ikke gået helt så skidt. Ungeklassen er dog blevet nedlagt, pga
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manglende efterspørgsel på tilbuddet. Køb af ekstra spec.undervisning i andre kommuner på 1,5
mio spares. Dette betyder ikke, at elever hentes hjem fra tilbud de allerede er i. Forhøjelse af
driftbudget som følge af skolereformen på 1,7 mio. Ændring af tidspunktet for overgang fra
dagpleje/vuggestue til børnehave vil give besparelse på 1,129 mio om året. En af de store
besparelser ligger på SFO-området, hvor der vil ske besparelser på ca. 1,4 mio. Mest i kraft af
ændret ledelsesstruktur. Desuden er der rammebesparelser på anbringelser på 2,4 mio.
CK vurderer, at budgettet kunne have været værre, men dog også bedre. Vi bør være tilfredse med,
at de udsagn SB er kommet med i høringssvar er efterkommet på mange punkter.
Bilag:
Ingen

5. Tilbagemeldinger fra forældremøder
Orientering og drøftelse – kurs og retning
Generelle tilbagemeldinger:
Fra første klasse: Mange forældre er ivrige for at drøfte den nye virkelighed. mange lektier.
Skolehjemsamtaler med én fast og én efter behov opleves som ok.
Fra 8. kl.: Mad i skoleboden, for meget sukker, udbud af mad, sortiment, bevægelse i
undervisningen.
CK orienterer om, at udbuddet i skoleboden ligger her i SB – punktet tages på til næste møde. HJ og
Noah undersøger udbuddet i skoleboden til næste møde.
Der er blevet diskuteret spisetid – opleves som kort tid inden eleverne sendes ud. Skoledagen
opleves som meget lange.
Forældreintra opleves kompleks – svært at finde beskeder og oplysninger. Morgentrafikken opleves
kaotisk foran skolen. Mange forældre holder hvor der er forbud. CK ønsker punktet på til næste
møde.
Bekymring på TH om skolens fortsatte eksistens. Uro i lektiecafé.
Bilag:
Ingen

6. Rengøring på skolerne
Drøftelse
Forældre oplever rengøringen som værende utilstrækkelig – hvad gøre vi? CK orienterer om, at
punktet er på i skolens MED udvalg og at sagen bliver behandlet her. CK meddeler at sagen også
kan formidles fra forældreside til politikerne. Richardt og Brian laver et ”rengøringsudvalg”, som
vil kigge nærmere på tildelingen af midler til dette område. CK er behjælpelig med tal på dette.
Bilag:
Ingen

7. Struktur på skolehjemsamtalerne
Drøftelse
Ordningen med én fast SHS og én behovssamtale fungerer godt. Ordningen fortsætter.
Bilag:
Ingen
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8. Meddelelser
Bilag:
Ingen

9. Orientering
- Nyt fra Hedegårdsskolen
CK orienterer om, at vold fremover skal politianmeldes for at der senere kan søges
erstatning for overgrebet i erstatningsnævnet. CK forudser problemer i forhold til at
vurdere disse handlinger rigtigt – der kan være grænseområder. Fremover er det ikke
nok at håndtere disse overgreb pædagogisk – politiet skal inddrages. Hvis ikke det
bliver anmeldt, kan der føres civilt søgsmål mod skolens ledelse for at få erstatning ad
denne vej.
- Nyt fra Thise Skole
CB orientere om, at der ikke blot er motionsdag, men sundhedsuge op til
efterårsferien, ugen indeholder førstehjælp, kost og motion. Ugen afsluttes med et
besøg af en tidligere professionel fodboldspiller.
CB orienterer også om, at elever er blevet afvist af skoletandplejen til ”tandbørstning”
på skolen, da eleven tilhører en anden kommune.
- Nyt fra Hedegården
.
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
Anni er stoppet og forældrene har taget godt imod den midlertidige ledelsesmæssige
løsning, hvor der ikke er en leder tilstede i det daglige, men ”kun” i kraft af CB og
CK, som påtager sig nogle af de ledelsesmæssige opgaver
Planlægning af høstfest er igang, med fællesspisning
- Nyt fra elevrådet
TH: Nye gardiner i klasselokalerne. Brug af gym. Sal i pauserne. Ønsker om Ipads på
skolen, madautomater, klatrevæg.
HE: Aktivitetsdag er ved at blive planlagt. Elevrådet har været på tur rundt i klasserne
for at opfordre til at holde toiletterne rene.
Bilag:
Ingen

10. Eventuelt
Forældrespørgsmål: Kan man få lov/accept via Intra, til at offentliggøre billeder på skolens
hjemmeside? CB orientere om, at man ikke behøver at indhente tilladelse ved billeder af ”børn i
flok”, men kun ved portrætbilleder. CB orientere om, at det fortsat er svært at indhente disse
tilladelser.
Bilag:
Ingen
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11. Punkter til næste møde
Kostpolitik - udbud i skolens bod.
Trafik omkring skolen.

Bilag:
Ingen

12. Personalenyt (uden elever)
Intet.
Bilag:
Ingen
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