
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde, Hunderupskolen 

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 18-20, mødelokalet ved administrationen. 
 

Til stede: Ida, Solvej, Rikke, Karen Louise, Dineka(sup), Bente, Jesper, Stine, Rikke Marie 

(sup), Kåre, Helle 

Afbud: Henrik, Jeppe 

Fraværende uden afbud: 

Referent: Helle 

Ordstyrer: Jesper (tidspunkter i parentes er sluttidspunkt for punktets drøftelse)  

1. Godkendelse af dagsorden og evt. bemærkninger til referat fra seneste møde 

(18:05). 

Dagsordenen: Godkendt. 

Referatet: Godkendt og er lagt ud på skoleporten. 

2. Nyt fra eleverne: (18:10) 

Intet. 

3. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning, v. Kåre og Helle (18:25) 

  

• Budgetopfølgning: Vi har et mindre overforbrug i øjeblikket, men dette skulle 

gerne udligne sig, når vi bliver lidt færre ansatte efter sommerferien. 

• Der bliver spurgt ind til, hvad det koster skolen, når vi er nødsaget til at 

enkeltmandsundervise elever, af forskellige årsager. 

• P-pladsen har fået ny skiltning, der tydeliggør hvordan vi agerer derude. 

• Vi har valgt et nyt logo og det vil blive offentliggjort ved fællessamlingen på 

sidste skoledag inden sommerferien. 

• Aula er udskudt til tidligst uge 43. 

• Der er et spørgsmål til, om der er mange elever der fraflytter skolen og 

tilflytter skolen. Der blev fremlagt faktuelle tal, som ikke umiddelbart viste et 

væsentlig tendens til flere udmeldelser end indskrivninger grundet andet end 

kommune flytning. Vi er nysgerrige på at høre forældrene om, hvorfor de 

vælger et andet skoletilbud og hvorfor de netop har valgt os.  Der blev 

nedsat en spørgeskema udvalg, som vil formulere nogle korte spørgsmål til 

forældre ved både ind- og udskrivning. 

 

4. Skoleårets planlægning og skemalægning 19/20 v. Kåre og Helle (18:35)  



 
Vi gennemgik skemaerne og fortalte om de forskellige ting, der ligger i skemaet. Vi vil have 

en mere overordnet debat omkring hvordan skemaet ser ud og vi vil derfor tage en 

drøftelse af, hvordan et skema kan se ud og af, hvad der kan komme nogle gode ting ud 

af, i forbindelse med grundskemaerne. Dette vil vi tage på et kommende møde i 

kommende skoleår, som et tema, således der er tid til at implementere i næste års 

planlægning. 

Herudover vil vi arbejde med det overordnede tema ”tidlig indsats” for det pædagogiske 

personale. 

5. Fra medarbejderne, v. Ida og Bente (18:45) 

• Pædagogerne føler, at de står i en fagpolitisk kamp, når de kommer ind i 

undervisningen, det presser deres trivsel. Dette ønsker vi ikke, og vi vil have fokus 

på at skabe god understøttende undervisning. Vi vil gerne have en snak om, hvad 

vi skal bruge den understøttende undervisning til, så den kommer til at understøtte 

elevernes behov. 

• Der er nu kommet nye pædagogiske læreplaner. De indeholder 6 temaer, som skal 

beskrives overordnet og også i praksis. Her vil skolebestyrelsen blive en del af 

arbejdet. 

• Lærerne i ungeskolen afholder et afd.møde i akademidagene, idet der er nogle 

udfordringer i den afdeling med elever der er urolige og ikke samarbejder. Her vil vi 

efterfølgende involvere forældrene i den snak. Ungeskolen er ligeledes i gang med 

at drøfte brugen af de sociale medier, og overvejer at afholde fællesmøder omkring 

brugen af de sociale medier ligesom vi også har alkoholmøder for de ældste elever.  

• Det er en udfordring med vores rengøring på skolen og man har aldrig en 

fornemmelse af, at skolen er ren. Det betyder, at det også er svært at få eleverne til 

at holde rent og holde orden, da her ikke er helt rent, når de møder ind. Vi taler om, 

at det er en del af elevernes dannelse, at passe på skolen og tage ansvar for 

skolens materialer. Kan vi gøre mere for at synliggøre det miljømæssige i at f.eks. 

samle affald og lign.. 

• Vi vil tage rengøring på som et tema i kommende skoleår. 

 

6. Bestyrelsen (18:55) 

• Deltagelse i skolebestyrelsens årsberetning  

Mødet afholdes i september og formandens beretning kommer ud inden mødet med 

forældrene. Der var et forslag om at arrangere det således, at flere forældre kunne 

have interesse i at deltage. 

• Revision af årshjul /Kommende skoleårs planlægning. 

Punktet udsættes til første skolebestyrelsesmøde i august. 

• Status: dialog vedr. kontaktforældre+ deltagelse på møder v. Rikke & Solvej 

Rikke og Solvej har nu deltaget i 3 møder. Her har de fortalt om, hvad der foregår i 

skolebestyrelsen og har spurgt forældrene ind til hvad der rører sig. De bliver taget 

godt imod på møderne. Vi glæder os til de kommende invitationer.  



 
 

 

7. Endelig godkendelse af skal-principper som kundgjort v. Rikke og Jesper og Henrik 

(19:00)  

Skal-principperne er nu godkendt. Princippet omkring brugen af digitale medier er 

nu også lagt ud og godkendes formelt på mødet i august måned. 

 

8. Forslag til handleplan for anvendelse af digitale medier (mobiltelefoner, computere, 

tablets etc.) på Hunderupskolen, v. Karen Louise og Rikke (se medsendt Bilag) 

(19:45) 

Karen Louise fremlagde forslaget til en handleplan for en mobilfri skole i en 

prøveperiode på 6 mdr. startende fra efteråret. Skolebestyrelsen er efter drøftelsen 

enige om at godkende handleplanen for den mobilfrie skole, dog således der fra 

nogle skolebestyrelsesmedlemmer var et ønske om at skolens medarbejdere var 

enige i forslaget. Handleplanen tages derfor nu i MED udvalget og på 

personalemøder, hvor vi drøfter om der også er opbakning i personalegruppen til 

handleplanen. Ledelsen vender tilbage såfremt handleplanen ikke er mulig og ellers 

sørger ledelsen for implementering. Arbejdsgruppen deltager ligeledes meget gerne 

i den videre handleplan og implementering. 

 

9. Fastlægge datoer for det kommende halve års møder 

Der kommer forslag til mødedatoer ud sammen med referatet. 

Efterskrift med datoforslag:   Torsdag 15. August kl 19:00 

   Mandag 23.september kl 19:00 

   Tirsdag den 29.oktober kl 19:00 

   Onsdag den 20. november kl 19:00 

   Torsdag den 19. december ( NB start kl 18:00) 

10. Eventuelt og opsamling til næste møde (20:00) 

Der spørges ind til på hvilke årgange der afholdes alkoholmøder. Planen for 

alkoholmøderne sendes ud sammen med referatet. 

 

/Helle  


