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 Skolebestyrelsesmøde d. 10. sept. 2019 kl. 17.15 

 

 

 Deltagere: Louise T, Gitte, Ida, Louise M, Helle, Michael W, Klaus, Thore, Mona, Søren 

 Referent: 

Louise 

Mach 

 

 

17.15 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt. 

17.20 Pkt. 2 Meddelelser 

- Undervisningsmiljøvurdering i proces 

- Økonomi 

- Vollsmoseplanen – vil det påvirke Hjalleseskolen? 

 - Undervisningsmiljøvurderingen skal være synlig på skolens hjemmeside. Der 

arbejdes i elevrådet og vurderingen kommer derefter tilbage i skolebestyrelsen. 

- Vi ved ikke hvordan Vollsmoseplanen vil påvirke os i fremtiden, men der kommer til 

at ske noget. 

- Louise orienterer om skolens økonomi  

 

17.30 Pkt. 3 SFO. 

 

Sagsindhold: Vi har forkortet skoledagen for de mindste, hvilket giver plads til aktiviteter i 

SFO'en. Louise Mach fortæller om SFO’ens nye tiltag og struktur.  

  

 Louise orienterer om det pædagogiske arbejde i SFO’en. Vi er i gang med at implementere ny 

lovgivning på SFOområdet, processen kommer til at løbe over år. Det betyder bl.a. et øget fokus 

på legen. Legen er helt central i den nye lovgivning og samtidig er den er børnerettighed. 

SFO er opdelt i to afdelinger med 0. og 1. klasse i pavillonen.  

2.- 4. klasse har base på indskolingsgangen. 

17.55 Pkt. 4 Sikker skolevej 

 

 

Sagsindhold:  

•  Placering af Lilleskolens skolebus om eftermiddagen 

•  Har Vivi nyt fra udvalget om fornyelsen af Solbærvej?   

  

- Vivi orienterer om fornyelsen af solbærvej. Ultimo september påbegynder fornyelsen 

af Solbærvej. Solbærvej bliver anlagt med tydelig cykelsti, flere bump og hælder. 

Derudover kommer der kasser med beplantning. Arbejdet forventes færdigt i 

november 2019. 

-       Forældrehenvendelse vedr. bump på Blåbærvej – Klaus sender detaljer og skolen 

sender det videre til kommunen. 

-       Forældre henvendelse vedr. Lilleskolens bus er drøftet. 
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 Kl. 18.05 Pkt. 5 Kommunikationsstrategi 

 

Sagsindhold: I løbet af efteråret skal vi, som resten af landet, overgå til et nyt 

kommunikationsmedie. Det er et fint tidspunkt til at stoppe og og genbesøg kommunikationen 

omkring Hjalleseskolen. Hvorfor kommunikerer vi? Hvad kommunikerer vi? Hvordan 

kommunikerer vi? ”Vi” dækker både forældre, elever, medarbejdere og eksterne. Michael 

Wamberg lægger op til drøftelse.  

Efter skolebestyrelsens drøftelse skal området videre til medarbejdergruppen inden en endelig 

strategi kan blive drøftet og vedtaget af bestyrelsen.  

 Skolebestyrelsen ligger i første omgang drøftelse af kommunikationsstrategien ud til 

medarbejdergruppen. 

Skolen overgår til AULA fra uge 43. 

KL. 

18.35 

Pkt. 6 Møderække  

 

Sagsindhold:  

Datoerne kom desværre ikke med i referatet fra juni måned. For at være sikker på fælles 

forståelse af datoerne, gennemgår vi dem igen. To datoer er lagt ind i april. Vi skal vælge én ud.  

10. sept.  

22. okt.  

19. nov. 

10. dec.  

21. jan.  

25. feb.  

17. marts 

21. april  

26. maj 

9. juni  

 Kommende mødedatoer for skolebestyrelsen er vedtaget. 

Kl. 18.40 Pkt. 7 Revidering af skolebestyrelsens forretningsorden 

 

Sagsindhold: Forslag om at starte møderne kl. 17.00 pga. ny mødetid for medarbejdere om 

tirsdagen. Revideret udgave er vedhæftet. Tidligere formulering er gennemstreget og ny tekst er 

tilføjet med rød. Bilag medsendt.  

 Forretningsordenen er revideret. Skolebestyrelsens møder starter fremover kl.17. 

Kl. 18.45 Pkt. 8 Årshjul revision  

 

Sagsindhold: Gennemgang, drøftelse, eventuelle ændringer og vedtagelse. Årshjulet er 

vedhæftet i revideret udgave samt 2019-udgaven. 

 Årshjulet er godkendt 

- Det digitale aspekt af antimobbestrategien skal tilføres. 

Kl. 18.50 Pkt. 9 Princip om Fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskoler 

 

Sagsindhold: Michael Wamberg lægger op til en drøftelse af geografien for lejrskole i 8. klasse. 

  

Princippet for fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskole revideres 

- Alle ekskursioner afholdes nationalt. 

19.10 Pkt.  10 Eventuelt 

 - På baggrund af en forældrehenvendelse drøftes lektieprincippet. 
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 - Møde for alle kontaktforældre og skolebestyrelse, punktet drøftes på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

 


