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 Skolebestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019 kl. 17.00 

 

 

 Deltagere: Thore, Helle, Gitte, Søren, Cathrine, Mona, Michael W, Lars, Erik, Louise M, Vivi, 

Louise T, Ida og Michael L. 

 Referent:  

 

 

17.00 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

  

17.05 Pkt. 2 Meddelelser 

 

 - Punkt til næste møde – fraværsregistrering – da der er kommet ny lovgivning ift. 

fraværsregistrering.  

 

17.10 Pkt. 3 undervisningsmiljøvurdering 

 

Sagsindhold: Elevrådet har i samarbejdet med kontaktlærer, Mathias Eastgate og Louise Theil, 

arbejdet med en undervisningsmiljøvurdering. Louise orienterer om processen og gennemgår det 

foreløbige dokument. Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med undervisningsmiljøet og 

handleplanen. (se bilag: udkast til undervisningsmiljøvurdering udarbejdet med elevrådet samt 

DCUMs folder om undervisningsmiljø i folkeskolen).  

 Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes hvert tredje år og er lavet i samarbejde med 

elevrådet. Elevbesvarelserne er gennemgået med elevrådet med det sigte at sætte fokus på en 

forbedring af det fysiske miljø.  

- Fire fokuspunkter 

1) Udeområderne – der efterspørges legeredskaber. 

2) Toiletforholdene – man kunne i ungemiljøet godt tænke sig at gøre noget ved det 

æstetiske miljø. 

3) Der efterspørges nye møbler i ungemiljøet. 

4) Det æstetetiske læringsmiljø generelt fra 4-10. årgang. 

På baggrund af fokuspunkterne er der udarbejdet en handleplan der skal godkendes af 

skolebestyrelsen og efterfølgende lægges på skolens hjemmeside.  

 

Handleplanen er godkendt af skolebestyrelsen, så elevrådet kan arbejde videre.  

  Pkt. 4 Evaluering af sponsorløb og skolebestyrelsens holdning fremadrettet.  

 

Sagsindhold: På baggrund af sponsorløbet d. 11. oktober 2019, har vi modtaget to 

forældrehenvendelser til ledelsen og skolebestyrelsen. Dertil kræver nye tiltag altid en 

evaluering. 

Sponsorløbet blev afviklet med henvisning til skolebestyrelsens holdningstilkendegivelse vedr. 

sponsorløb på skolebestyrelsesmødet d. 20. juni 2017 - referat indsat nedenfor.  

 

 

Indsat pkt. 5 fra referat fra skolebestyrelsesmøde d. 20. juni 2017 
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Hvad er skolebestyrelsens holdning fremadrettet? 

 

 Der har været kritiske henvendelser fra et par forældre ift. at afvikle et sponsorløb. Kritikken gik 

på forskellige ting. 

1) Man skal ikke samle penge ind via et sponsorløb, når man er en offentlig institution. Det 

burde være finansieret over skatten.  

2) Der kan komme ulighed mellem eleverne, da elever samler forskellige beløb ind.  

 

Fokus på tydelig kommunikation om hvad midlerne skal bruges til. Det kan være 

misvisende, at der på indsamlingssedlen står, at pengene skal gå til undervisningsmiljøet. Det 

kan være blevet tolket, som et beløb der går til undervisningsmidler og ikke midler der går til 

legeplads, fremme af det æstetiske miljø etc. 

 

Efterfølgende tydelighed omkring hvad midlerne er gået til – billeder af de forbedringer der er 

blevet lavet.  

 

I stedet for at man samler sponsorsedlerne ind i skoleregi, kunne man sende sedlerne med hjem 

og lade det være op til den enkelte familie efterfølgende at få indbetalt et evt. beløb.  

 

Skolebestyrelsen fastholder deres støtte til sponsorløb på skolen i henhold til referat fra 

skolebestyrelsesmøde 20. juni 2017. 

Kl. 17.40 Pkt. 5 Sekretariat 

 

Sagsindhold: Orientering om kommende fælles administration med Rosengårdskolen.  

 Skolen har et overforbrug på vores administration. På baggrund af dette, har skolen set sig 

nødsaget til at spare på administrationen. Dette udmøntes ved at indlede et administrativt 

fællesskab med Rosengårdskolen, hvor skolens sekretærer i et vist omfang kommer til at løse 

arbejdsopgaver for Rosengårdskolen. Det vil komme til at betyde en serviceforringelse for såvel 

medarbejdere som forældre.  

Den endelige handleplan er ikke udarbejdet endnu. 

Vi forventer at starte samarbejdet med Rosengårdskolen pr. 1/1 2020. 

 

 

 

Kl. 17.50 Pkt. 6 Kommunikationsstrategi 

 

Sagsindhold: Aula går i luften mandag d. 21. oktober. Hen over de første måneder vil vi 

forventeligt opleve frustrationer. For at minimere frustrationerne har ledelsen udarbejdet udkast 
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 til kommunikationsstrategi.  

I samarbejde med superbrugerne på AULA, har vi udarbejdet forslag til anvendelse af AULA, så 

anvendelsen er identisk uanset om man er forældre, elev eller medarbejder i 2., 5. eller 9. kl.   

 

Ledelsen foreslår en indfasningsperiode, hvor vi afprøver kommunikationsstrategien og Aula. En 

evaluering kan placeres i december, hvorefter en endelig kommunikationsstrategi kan besluttes 

på skolebestyrelsesmødet i januar. Denne proces vil give alle – medarbejdere og skolebestyrelsen 

- mulighed for at have Aula i brug, inden de endelige beslutninger. (se bilag ”Udkast til 

kommunikationsstrategi”) 

 Skolebestyrelsen godkender processen for udarbejdelsen af Hjalleseskolens endelige 

kommunikationsstrategi. 

Kl. 18.10 Pkt. 7 Økonomi  

 

Sagsindhold: Kommunens budget 2020. Vi vedhæfter brev fra OLF. Der er 2. behandling af 

budgettet i slutningen af oktober.   

 Kommentarer til OLF’s høringssvar 

- Det er ikke afgørende at der max. er 24 elever. Større fokus på punktet omhandlende 

midler til visiterede elever, der kan være med til at udfordre skolernes budget.  

 

Skolebestyrelsen har mulighed for at indsende et høringssvar inden budgettet 2. behandles. Det 

aftales at der ikke udarbejdes et høringssvar. 

Kl. 18.20 Pkt. 8 Evaluering af forældremøder 

 

Sagsindhold: I to år har forældremøderne været planlagt i rul af to møder placeret henholdsvis 

før og efter en fælles samling, hvor ledelsen og skolebestyrelsen formidlede til forældrene.  

Personalet evaluerer strukturen på personalemøde tirsdag d. 22. oktober, hvorfor det også giver 

mening, at skolebestyrelsen bidrager til evalueringen. På baggrund af begge evalueringer 

planlægges formål, struktur og indhold for næste skoleårs forældremøder.  

 Der er i skolebestyrelsen delte meninger om strukturens berettigelse. Vi tager medarbejdernes 

input med som en del af evalueringen, hvorefter det besluttes om det skal dagsordenssættes på et 

skolebestyrelsesmøde igen. 

Kl. 18.35 Pkt. 9 Personaletrivsel  

 

Sagsindhold: Resultatet af den årlige trivselsmåling blandt personalet er nu frigivet. Vi 

gennemgår resultatet og den kommende proces.  

 Trivselsrapporten blev gennemgået med mulighed for at komme med kommentarer til resultatet.  

Kl. 18.55 Pkt.  10 Eventuelt 

 Gymnastiksalen – der er dårlig rengøringsstandard i gymnastiksalen. Der henvises til at tage 

kontakt til Lars, da det er ham der står for rengøringen. 

 


