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 Dagsorden bestyrelsesmøde d. 21. august kl. 17.15-19.15 

 

 

Deltagere: Michael W, Gitte, Katrine, Emma 

elevrådsformand, Anthon elevrådsrepræsentant, 

Vivi, Helle, Dorthe, Tore, Michael L, Erik 

suppleant, Lars, Søren, Klaus 

  

Referent: Louise Mach  

KL. 17.15 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

  

Kl. 17.20 Pkt. 2 Meddelelser 

 

- Politiken skoleliv – abonnement til alle.  

- Forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd (se orienterende bilag) 

- Opdatering af billede/beskrivelse intra skolebestyrelsesdelen 

- Orientering om temaugerne og fester 

- Budget 2019 

- UVM forsøgsordning med spansk/valgfag 

Referat - Se punktet vedr. deltagelse i forældremøder 

- Send billede af dig selv og en lille beskrivelse af dig selv, som repræsentant i skolebestyrelsen til Tina 

Pihl, så opdaterer hun det i intra. 

- Torsdag den 8. nov har alle børn mødepligt til kl.20, hvor vi holder fest. Fredag den 9. nov holder børnene 

fri, der er nødpasning i SFO’en for de yngste elever. 

- Første budgetudmelding for 2019. Der kan blive behov for et høringssvar. I det tilfælde vil Louise Theil 

tage kontakt til en mindre gruppe, som forfatter det. Svaret vil blive sendt ud til høring hos de øvrige 

medlemmer i bestyrelsen, før det sendes endeligt. 

- UVM vi kan ikke blive en del af forsøgsordningen i denne omgang. 

Kl. 17.35 Pkt. 3 Møderække 

 

Sagsindhold: Til trods for mange anstrengelser for at få kalenderen til at gå op forud for skoleårets start, så ingen 

skolebestyrelsesmøder blev planlagt samtidigt med forældremøder/forældrearrangementer, er der alligevel 

sammenfald til mødet d. 18. sept., hvor der også er forældremøde for 4. og 5. årgang. Kan vi afholde 

skolebestyrelsesmøde den pågældende dag dog med ændret mødetid fra kl. 18.45-20.45?  

Referat  

Det er besluttet at bestyrelsesmødet den 18 sep. Afholdes fra kl.18.45-20.45 

Kl. 17.45  Pkt. 4 ”Bevægelsespolitik” 

 

Sagsindhold: Link: https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140477/file/Inpage/ce200946-05e9-4890-9f17-

bbfb3a963b43 

Bevægelsespolitikken har indtil nu ligget på skolens hjemmeside, men uden at være aktuel/opdateret. Skal der 

laves en ny? Skal den nuværende opdateres?  

Referat  

Punktet tages med tilbage til medarbejdergruppen og kommer retur til bestyrelsen igen, som arbejder 

videre med et princip for bevægelsespolitik 

 

Kl. 18.05 Pkt. 5 Indhold forældremøder – bestyrelsens deltagelse 

 

Sagsindhold: Afklaring af deltagere på de forskellige årganges forældremøder samt bestyrelsens punkter på 

møderne.  

 

Referat 

 

Et af bestyrelsens medlemmer deltagermed to punkter til fællesdelen på alle forældremøder. 

De to punkter er  

- SSP arrangementer 

https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140477/file/Inpage/ce200946-05e9-4890-9f17-bbfb3a963b43
https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140477/file/Inpage/ce200946-05e9-4890-9f17-bbfb3a963b43
https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140477/file/Inpage/ce200946-05e9-4890-9f17-bbfb3a963b43
https://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp/140477/file/Inpage/ce200946-05e9-4890-9f17-bbfb3a963b43
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 - Forventninger til forældre  (matrix fra forældrefolderen) 

Louise M og Michael har slides med til punkterne på powerpointen. 

Kl. 18.25 Pkt. 6 Lektieprincip 

 

 

Sagsindhold: Princippet er lavet i sidste skoleår i samarbejde med personalet og skolebestyrelsen, men aldrig 

godkendt i endelig udgave i skolebestyrelsen. Drøftelse og indstilling til endelig godkendelse (bilag vedhæftet) 

Referat Lektieprincippet er vedtaget og godkendt 

Kl. 18.45 Pkt. 7 Evt.  

 - Opmærksomhed på elever der ryger i skoletiden ved Bolden 

- Vandcenter Syd vil være med til at skabe midler til fornyelser af udearealer 

- Skolen har fået et legat på 200.000 til at forbedre vores musikhus 

- Intro til skolebestyrelsen den 8. september kl. 9 - 14 

 

 

 

 


