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 Skolebestyrelsesmøde d. 21. maj 2019 

 

 

 Deltagere: Thore, Mona, Søren, Gitte, Vivi, Klaus, Erik, Helle, Lars, Louise Theil, Louise 

Mach 

Afbud: Katrine 

 Referent:  

 

Louise Mach 

17.15 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt 

17.20 Pkt. 2 Meddelelser 

- Rettighedskole – status 

- Lovvedtagelse Faglighed, dannelse i frihed  

- Status på legepladspuljen 

 - Rettighedsskole: Tryghedsvandringen viste, at der er udfordringer for børnene ved kø 

til boden. Der er nu sat fokus på det og Lars har lavet en prøvehandling, hvor de 

mindste elever har første prioritet til at købe frem til kl.11.15, hvor de ældre elever får 

mulighed for at handle. 

Til august evalueres tiltaget, har det ikke haft den ønskede effekt, sættes en ny plan i 

værk, hvor der bygges et slusesystem. 

- Lovvedtagelse: Vi er endnu ikke afklaret med, hvordan den kortere skoledag skal se 

ud i indskolingen. 

- Legepladspuljen: Vi har ikke fået penge til at renovere legepladsen 

 

17.25 Pkt. 3 Revidering af Hjalleseskolens princip om medbringelse af eget device 

Sagsindhold: I princippet står der blandt andet, at vi sikre at alle elever har et device. Det 

betyder, at vi skal finde ca. 100.000 kr. i budgettet til investering i chromebooks til kommende 3. 

årgang. Det er et beløb som pt. ikke er tilgængeligt i budgettet. Samtidig er vi udfordret på 

reparationer/hvem betaler/forsikringssager. Louise Theil.  

 

Link til princip: https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140485/file/Inpage/9dd83eb2-2e47-

43e7-86df-7f378a97600b 

  

Princippet rettes, så der står fra 4. årg – 9. årg. 

Ledelsen taler med nuværende 3. årgang og kommende 3. årgang om behovet og inddragelse af 

devices i undervisningen kontra engangsmaterialer. 

Det tilføjes at vi henholder os til pjecen fra justitsministeriet om forsikring af it. 

 

17.55 Pkt. 4 Revidering af Antimobbestrategi 

 

Sagsindhold: Vores Antimobbestrategi er relativt ny men vi mangler et afsnit om digital 

mobning. Det er vi nødt til at have skrevet ind. Vi foreslår en indledende drøftelse i 

skolebestyrelsen, hvorefter et udvalg udarbejder et afsnit om digital mobning. Vi har kun ét 

personalemøde tilbage inden sommerferien, hvorfor den reviderende udgave først forventes 

vedtaget efter sommerferien. Louise Theil.  

 

Link til princip: https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/279022/file/Inpage/4b80e86d-e705-

https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140485/file/Inpage/9dd83eb2-2e47-43e7-86df-7f378a97600b
https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140485/file/Inpage/9dd83eb2-2e47-43e7-86df-7f378a97600b
https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/279022/file/Inpage/4b80e86d-e705-46da-9624-2c7d131f36f4
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 46da-9624-2c7d131f36f4 

Links til inspiration: https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/leksikon/hvad-er-digital-mobning/ 

og/eller http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning 

  

Der nedsættes et udvalg bestående af: Thore, Louise Theil, en medarbejder fra børnemiljøet. 

Udvalget laver et udkast, som bringes ind i skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen taler ind i at der skal være formidles ”ung-ung” omkring digital dannelse og 

netetik. 

Det kunne være elever der holdt oplæg for deres forældre. 

 

18.25 Pkt. 5 Orientering om prøvehandling i undervisningen 

 

Sagsindhold: I børnemiljøet oplever vi et øget pres i forbindelse med en øget inklusionsopgave. 

Vi har i den forbindelse søgt og fået et projekt i kommende skoleår om tilgangen til 

inklusionsbørn og metoder til arbejdet med læringsmiljøet som er gavnlige ikke bare for 

inklusionsbørnene men for alle børnene. I den forbindelse prøver vi på to årgange i børnemiljøet 

at lave øget holddeling fra kommende skoleår. Louise Theil orienterer. 

  
 

18.40 Pkt. 6 Ny SFO-struktur 19/20 

Sagsindhold: På grund af ændringer i det pædagogiske personale har vi fra kommende skoleår 

ikke mulighed for at have 3 afdelinger i vores SFO. Derfor foreslår vi ny struktur fra 1. august 

2019. Under dette punkt gennemgår vi også evalueringen af ny overgang fra skole til SFO. 

Louise Mach.  

 Bestyrelsen godkender den ny struktur 

 

18.55 Pkt. 7 Nyt indhold i læringsbåndet i børnemiljøet. 

Sagsindhold: Louise Mach orienterer om nyt indhold i læringsbåndet fra kl. 12.00-12.30 i 

børnemiljøet fra kommende skoleår.  

 Bestyrelsen bakker op om nyt tiltag i børnemiljøet, hvor hele børnemiljøet har fællessamling i 

læringsbåndet. 

19.10 Pkt. 10 Eventuelt 

  

 

https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/279022/file/Inpage/4b80e86d-e705-46da-9624-2c7d131f36f4
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/leksikon/hvad-er-digital-mobning/
http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning

