
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde, Hunderupskolen 

Torsdag den 15.august 2019 kl. 19-21, mødelokalet ved administrationen. 

 

Til stede:  

Bente, Kåre, Jeppe, Dineka, Claus, Stine, Jesper, Solvej, Helle, Karen Louise 

Afbud:  Henrik, Rikke 

Fraværende uden afbud: 

 

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

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

(19:05). 

Vi startede med at byde velkommen og præsentere os for Claus Roholt Hansen, som er 

ny medarbejder repræsentant i skolebestyrelsen. 

Referatet fra sidste møde før sommerferien: Kom lidt tidligt ud, og der er herefter kommet 

lidt rettelser. Det bliver nu genudsendt på intra og hjemmesiden. 

Bemærk at datoerne for dette skoleårs skb møder er i sidste referat og kommer også her: 

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) 

 

Vi aftaler, at ordstyrer posten går på skift mellem medlemmerne efter alfabetet på 

efternavn. 

Dagsordenen: Der appelleres til at alle overholder de givne tidspunkter med korte indlæg. 

Vedr. pkt. 11, ønskers der datoer for alkoholmøderne snarest. 

2. Konstituering af skolebestyrelsen og revision af forretningsorden (Bilag) (19:20) 

Der vælges en formand og en næstformand. Jesper genopstiller og vi ønsker tillykke med 

valget. Stine bliver næstformand, tillykke med valget. 



 
Der er forslag om at ændre i hvor ofte vi holder møderne og at referatet offentliggøres efter 

eventuelle rettelser. Vi drøfter fordele og ulemper ved vores månedlige møder. Efter 

afstemning holder vi fremadrettet møder en gang månedligt som vi plejer.  

Se i øvrigt den nye vedhæftede forretningsorden, som underskrives på septembermødet. 

 

3. Revision af årshjul /Kommende skoleårs planlægning (Bilag) (19:30) 

Vi fortsætter med at tage udgangspunkt i vores årshjul på møderne. 

Skolebestyrelsens årsberetning og info om skolens pædagogiske tiltag vil komme op på 

samme møde, det kunne evt. også være i forbindelse med vores kick of på den mobilfrie 

skole? Vi vælger at skille møderne ad og indkalde forældrene ad to omgange. 

4. Nyt fra eleverne: (19:40) 

Sidste elevrådsmøde var inden sommerferien. Her kom det frem, at fodboldbanerne ikke 

var kridtet op og at det skulle tydeliggøres på udearealerne, hvor man må være. Der var 

også forslag om, at store og små kunne holde pauser samme steder. Fokus på toiletternes 

stand. Ny sæbe til vores gulvvask, da det gamle lugtede grimt.  

Ungeskolen er glade for den mobilfri skole, og man bliver mere samlet. Der er en 

udfordring i at handle i boden, når man skal betale med mobilepay, er vil det være fint, hvis 

de kan udleveres i en kort periode, så man kan handle. Vi vil arbejde videre i at udsmykke 

toiletterne, så de bliver pæne og man får lyst til at passe mere på dem. Dette vil vi tage på 

et kommende elevrådsmøde i vores to elevråd. 

5. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning, v. Kåre og Helle (19:55) 

Budgetopfølgning: Vi har et lille overforbrug, men det er dog faldende og vi forventer, at vi 

kan komme lidt længere ned henover de kommende møder. Husk at sende 

budgetopfølgningen ud til skb inden mødet fremover. 

 Mobil indsats – status. 

Det pædagogiske personale har hørt skolebestyrelsens oplæg og vores koordinerende 

udvalg vil arbejde videre med de konkrete planer for hvordan vi arbejder videre med den 

mobilfrie skole og med opstarten af det. Vi får lige nu nogle erfaringer fra ungeskolen, som 

allerede på eget initiativ fra medarbejderne er opstartet efter sommerferien. Når der bliver 

udarbejdet nogle konkrete regler for mobiler på skolen, vil de komme til at gælde for alle 

årgange. Vi vil stadig fortsat kunne benytte mobilerne i undervisningen, da de ofte bliver 

brugt som et arbejdsredskab og derfor vil vi finde et andet ord end mobilfri, når vi gerne vil 

have dem med i skole.  

 Opstart på skoleåret generelt:  



 
Der er kommet skemaer ud til alle. Lærerne i børneskolen har været på kursus i fri for 

mobberi, vi har gjort os umage for at få skolen til at se pæn ud. 

6. Tidlig indsats som fokusområde i dette skoleår 2019/2020 v. Kåre og Helle (20:10)  

Helle gennemgik ganske kort hvad der arbejdes med i dette skoleår omkring handleplaner 

for indsatser, relationsarbejde, klasseledelse, didaktik og teamsamarbejde. 

7. Fra medarbejderne, v. Claus og Bente (20:15) 

Bente: SFO er nu lagt sammen til en afdeling, hvor børnene kan bevæge sig rundt på hele 

arealer og deltage i de pædagogiske aktiviteter. Lige nu ser personalet nogle udfordringer 

med den daglige kontakt med forældrene, da børnene kan hentes i en anden afdeling. Det 

skal vi arbejde videre med. 

Claus: Skolen var meget snavset da vi mødte ind til ugen inden elevernes skolestart. Vi vil 

i år have fokus på, hvordan standarden er for vores rengøring og her vil vi samle fotos 

sammen, så vi kan dokumentere hvordan her ser ud. 

I omdelingen til AULA er der sket ændringer i MinUddannelse og det har betydet, at der er 

udfordringer med kommunikationen inde i MinUddannelse, disse skulle være på plads i 

september. 

8. Bestyrelsen (20:20) 

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

Rikke og Solvej bliver indbudt til møderne og har et indslag på ca. 8-10 min.. Om der skal 

udvikles på det, kan vi drøfte på et skb møde når alle klasser er besøgt. 

9. Endelig godkendelse af principper vedr. digitale medier (se forslag fra maj mødet, 

som genfremsættes iht. formalia.  (20:30)  

Princippet er nu godkendt. 

10. Status for beslutning om Princip for brug af sociale medier ( evt. berørt under pkt. 5)  

(20:45) 

Vi drøfter, om vi skal have et princip med den overskrift. Vi skal tage stilling til, hvordan vi 

vil arbejde med dette på årgangene og i samarbejde med forældrene. F.eks. som en 

beskrivelse af hvordan vi arbejde med den digitale adfærd og den digitale dannelse. I 

personalegruppen vil vi arbejde videre med overskriften på vores kommende 

afdelingsmøder og brede det ud. Her vil vi komme tilbage på næste skb møde med en 

opfølgning fra møderne, som skb kan arbejde videre med. 

11.  Alkohol og tidlig indsats (pkt. fra ”eventuelt” på juni møde (20:55)  



 
Det er ønskeligt, at temaet vedr. alkohol kommer på dagsordenen tidligt og allerede i 7. 

klasse for forældrene, her er der brug for lærernes hjælp til at lede debatten mellem 

forældrene. 

Alkoholoplægget fra SSP kan godt komme i efteråret 8. klasse. Planlægningen tages på 

de kommende afdelingsmøder i børne- og ungeskolen. 

12. Eventuelt og opsamling til næste møde (21:00) 

Opfølgning på princip for sociale medier. 

Vi skal have færdiggjort vores principper. Der har været et ønske fra en forælder om et 

princip omkring eliteidræt. 

Trafikforholdene ved Sdr. Boulevard/P-pladsen ved tandlægen, Kåre og evt. Jesper 

arbejder videre med sagen. 

Antallet af og indholdet i forældrearrangementer på skolen og i klasserne. 

Hvem deltager i landsmødet for Skole og forældre d. 15.-16. november? Når invitationen 

kommer ud, skriver vi sammen om hvem der deltager. 

Formanden opfordrede til, at der kom flere bearbejdede forslag til drøftelse. 

Næste møde er d. 23.9.2019. 

 

Ref. Helle 


