
 

 

 

 

   _________________________________________________________________________________________ 

HJALLESESKOLEN – SUNDE, GLADE BØRN I LIV OG LÆRING 
SOLBÆRVEJ 5  •  5260 ODENSE S  •  TELEFON: 63 75 05 00  •  HJALLESESKOLEN.BUF@ODENSE.DK  

 

 
 

 Skolebestyrelsesmøde d. 19. marts 2019 

 

Vi besluttede på sidste møde, at der ikke længere er forplejning til skolebestyrelsesmøderne. Er der en som 

har lyst til at medbringe lidt hygge? Skolen giver fortsat kaffe/te.  

 

 

 Deltagere: Louise Theil, Lars, Søren, Mona, Tina, Klaus, Michael W, Vivi, Thore, Erik, 

Louise Mach 

 Referent:  

 

Louise Mach 

17.15 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt 

 

17.20 Pkt. 2 Meddelelser 

 

  

17.25 Pkt. 3 Regnskab 

 

Sagsindhold: TP og LT fremlægger regnskab for 2018 

 Regnskabet godkendes af skolebestyrelsen. 

 

17.55 Pkt. 4 Kvalitetspakken 

Sagsindhold: Sagsindhold: Sidste år indkaldte vi til gennemgang af kvalitets-pakken på en 

hverdag, og initierede drøftelser af hele kvalitetspakken sammen med strategisk udvalg og 

vejledere. Efter de samlede drøftelser var vi sidst på foråret til kvalitetsmøde i forvaltningen. I år 

har tidsplanen været en anden, hvorfor vi i første omgang præsenterer kvalitetspakken på 

skolebestyrelsesmødet. Vi kan efterfølgende indkalde til fælles drøftelser også. 

 

 Fokuspunkt fra kvalitetssamtalen i forvaltningen:  

- Styrkelse af elevernes faglighed med en særlig opmærksomhed på de dygtigste elever 

- Fokus på overgange fagligt, socialt og for medarbejderne 

 

 

18.25 Pkt. 5 Obligatorisk erhvervspraktik på 8. og 9. årgang 

 

Sagsindhold: Et flertal i byrådet har vedtaget, at der skal indføres moderne obligatorisk 

erhvervspraktik på kommunes skoler fra august 2019 og fremadrettet. Da det er den enkelte skole 

i samarbejde med skolens bestyrelse, der skal bestemme, hvordan den moderne praktik 

udmøntes, orienterer Michael Lindstrøm om de tiltag vi allerede har og om muligheder fra august 

2019. 

 

 Med afsæt i den nuværende praksis på Hjalleseskolen laves princippet for erhvervspraktik. 

Michael Lindstrøm skriver udkast til princippet, som tages med til godkendelse i bestyrelsen. 
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18.45 Pkt. 6 Timefordelingsplan for skoleåret19/20 

 

Sagsindhold: Skolebestyrelsen skal hvert år godkende timefordelingsplanen. Med regeringens 

udspil Faglighed, dannelse og Frihed, som blev gennemgået ved sidste skolebestyrelsesmøde, er 

timefordelingsplanen endnu uvis for næste skoleår. Vi præsenterer vores umiddelbare bud (som 

dog kun kan effektueres hvis loven vedtages) og ønsker en drøftelse, inden vi går videre med de 

pædagogiske overvejelser.  

 Timefordelingsplanen godkendes. 

Skolebestyrelsen vedtager, at understøttende undervisning på mellemtrinnet kan omlægges til to-

lærer timer. 

 Pkt. 7 Opførsel på skolerejser 

 Skolerejser evalueres med lærerne og kommer tilbage i skolebestyrelsen. 

 Pkt. 8 Overvågning på parkeringspladsen 

 Overvågning er ikke en mulighed økonomisk. 

18.55 Pkt. 9 Evt. 

  

 Kommende punkt: Retningslinje for turer ud af huset 

 


