
    

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde, 
Hunderupskolen 

tirsdag den 17. december 2019 kl. 17-19, mødelokalet ved administrationen. 

 

Til stede: Jesper, Kåre, Karen-Louise, Solvej, Stine, Jeppe, Rikke, Dineka, Terese, Helle, 

Claus  

Afbud: Bente 

Fraværende uden afbud: 

 

Ordstyrer: Jeppe 

(tidspunkter i parentes er sluttidspunkt for punktets drøftelse)  

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

(17:10). 

Karen-Louise sender forslag til rettelser ud til alle og HH sender det tilrettede referat fra 

novembermødet til endelig godkendelse. 

2. Nyt fra eleverne: (17:20). 

Vi vil gerne have en menu-plan hængende på tavlen på skoletorvet. 

Vi holder øje med, om vi får de 45 min. bevægelse dagligt, der opfordres til, at eleverne 

selv tæller minutterne. 

Vi er glade for at der nu er streget baner op. 

3. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning iht. på forhånd udsendt ØIS 

rapport, V. Kåre og Helle (17:35). 

Huskepunkter: 

 Trivsel status 

Vi har indkaldt lærerne til et kort ekstraordinært møde, hvor vi vil se på arbejdstid og 

forberedelse. På mødet vil vi se fremad for at få lavet gode skemaer til det 

kommende skoleår, hvor der vil være mere samlet tid til forberedelsen og hvor 

denne er synliggjort, så lærerne kan skærmes for møder og lign. I den tid. 

For pædagogerne vil vi evaluere deres sammenlægning til en SFO samt de nye 

opgaver, der er lagt til pædagogerne i form af særlige pædagogiske opgaver, så vi 

kan planlægge ud fra denne evaluering i det kommende skoleår. 



    

 

 

 Budget 2020 – status 

Budgettet ser fint ud. Bemærk at vi har godt 600.000 kr til internationale projekter, 

som vi har søgt ved EU. 

 

 Aula + ønsker til grupper – status 

Vi har koblet tre skb.medlemmer i alle klassers grupper. Herudover er 

kontaktforældrene lagt i gruppe. Vi drøfter, hvordan vi kan bruge AULA konstruktivt. 

Hvis vi kun sender en information, skal det lægges på opslagstavlen. Hvis man 

gerne vil have tilbagemeldinger, sender der i en besked. Vi opfordrer til, at alle 

klasser tager det på det kommende forældremøde. 

 

 Trafik -status 

Vi har endnu ikke kigget på vores anden p-plads ved Sdr. Boulevard, men det er 

noget der vil blive arbejdet på efter jul. Vi vil opfordre personalet til at holde på de 

bageste p-pladser, så der er plads til forældre tæt på skolen. 

 

 Skolepenge – drøftelse af betalingsmodel og gebyrer 

Skolepenge fungerer fint. Vi drøfter hvad udfordringen er, ved at vi ikke tager imod 

kontanter samt gebyret for betaling. Skolen har nogle administrative udgifter ved 

betaling med kontanter samt det, at vi skal opbevare og have kontakterne ud af 

huset på en sikker måde. Herudover giver skolepenge os en statistik over salget i 

boden, så vi ved, hvad vi skal satse på, der bliver solgt meget af og kan handle ind 

efter det.  

Vi ville gerne have vidst, at der er et gebyr på skolepenge, når man handler på 

kortet, men det kendte vi ikke til. Vi ville også gerne have vidst, at vi skulle stoppe 

med brugen af kontanter, ved beslutningen om skolepenge. Det er dyrt for skolen 

både at administrere både håndtering af kontanter og til skolepenge. Vi aftaler, at vi 

kan sælge kontant i boden, for de få elever, der ikke har skolepenge og hvis det 

antal stiger, vil vi evaluere på ordningen.  

 

4. Fra medarbejderne, v. Claus og Bente (17:50). 

Medarbejder er bekymrede for vores nye princip omkring talentdyrkelse. Her stiller 

de spørgsmålstegn ved, hvilken skole det vil udvikle, og der er nogle rent praktiske 

spørgsmål omkring det i forhold til skemaer og lignende.  

Vi drøfter dette, herunder at der er to sider i problemstillingen ift. at kunne beholde 

talenter på skolen. Princippet følger folkeskolelovens bestemmelser.  

Medarbejderne tilbydes at få gennemgået princippet på et møde med ledelsen. 

Herudover vil vi undersøge hvordan vi noterer fravær for de elever, der er til 

træning.  

 



    

 

5. Bestyrelsen (18:00) 

 

• Mobil handleplan – status 

Vi modtager mobilskabe i januar og herefter overgår vi til helt mobilfri skole. 

Når vi overgår til det mobilfri, melder vi det ud til alle forældre. 

 

• EXIT spørgeskema – status 

HH undersøger om der kan være GDPR regler, der forhindrer os i at sende 

et spørgeskema til forældre, der på forhånd har valgt en anden skolen i 

forbindelse med forårs SFO. 

 

• Kontaktforældre aften med Skole og Forældre – dato 

Vi vil invitere til et arrangement for kontaktforældrene i marts måned. Jesper 

sørger for at tage kontakt med Skole og Forældre for dato forslag mv.  

 

6.  Fællesskab på tværs og sammenhold i klasserne 

Drøftelse af hvordan skolen i højere grad kan arbejde med fællesskabet på tværs af 

klasserne og sammenhold i de enkelte klasser herunder arrangementer i og uden 

for skolen. /Karen Louise (18:15). 

Vi taler om, hvilke traditioner vi har på skolen og hvordan vi kan udvikle på dem. HH 

vil tage dette med på det næstkommende lærermøde, hvor vi vil evaluere på vores 

indsatsteori for dannelse og hvor vi vil evaluere på vores traditioner, på hvad 

årgangene altid deltager i og på hvad den enkelte klasse selv gerne vil deltage i.  

Vi drøfter, om man kunne have et aktivitetsudvalg, der kan understøtte tilmeldinger 

til diverse aktiviteter for klasserne. Elevrådet kan komme med input til, hvilke 

traditioner og fællesskabende aktiviteter de gerne vil have, at vi som skole udvikler.  

 

7. Opfølgning på nationale test og det faglige niveau 
Drøftelse af hvordan ledelsen følger op på div. testresultater og sikre et højt fagligt 
niveau og hvilke indsatser der er i forhold til effektstyring. /Karen Louise (18:30). 
HH fortæller hvordan vi arbejder med de nationale test. Der arbejdes i klassens 
teams, i årgangsteams, sammen med skolens vejledere og på vores trivsels- og 
læringskonferencer.  
Vi drøfter, hvor ofte og hvordan skolebestyrelsen skal ind over for at se ind i de 
data, vi kan se om skolen i fht. om vi lever op til de mål der er sat ude fra og inde 
fra.  
Vi aftaler, at vi tager punktet op igen, når vi har fået vores næste kvalitetsrapport, 
her vil vi se på, hvordan vi behandler data fremover. 
 
 

8. Kvalitetsrapporten – Bilag - mulighed for at indgive et høringssvar på baggrund af 
rapporten. /Helle (18:40). 
Vi afgiver ikke et høringssvar. 



    

 

 

9. Lukket orienteringspunkt vedr. presseomtale (18:55). 

Orientering vedr. punktet v. HH. 

 

 

10. Eventuelt og opsamling til næste møde (19:00). 

 

Mødet slut kl 19:10 

Referent: Helle  

 


