Referat fra skolebestyrelsesmødet den 24.08.21 kl. 18.0020.00
Deltagere:
Forældre: Erik, Mette, Kent, Charlotte Amalie, Tine, Malene, Medarbejdere: Pernille,
Murat, Jeanette, Jakob
Elever: Ikke valgt endnu med Frederik vil gerne fortsætte.
Sekretærer: Jakob, Jeanette
Fraværende: Afbud fra Kent.
Mødested: Personalerummet på Hældagerskolen

Dagsorden:
1.

Kl. 18.00 Velkommen til elevrådet til XX og YY (Erik/Jakob)
Frederik er ikke valgt som formand, men vil gerne. Deltager i dag som repræsentant
for eleverne. Der er valg i gang med elevsrepræsentanter i klasserne, og det
afsluttes i denne uge.

2.

Kl. 18.10 Præsentation af skolebestyrelsen og særlig velkommen til Murat
Præsentationsrunde.

3.

Kl. 18.20 Medarbejdernes dag (mandag den 5/10) (Tine/Charlotte Amalie)
Hvor er vi henne i? Opdatering ved Tine og Charlotte Amalie.
Der er styr på alle de overordnede ting. Dagen er tirsdag d. 5. oktober. Frederik
bringer det med til elevrådet. Ledelsen videresender beskeden fra forældrene til
personalet, som sendes ud dagen før på AULA og facebook. Ledelsen rydder op.

4.

Kl. 18.40 Opstarten af skoleåret (Jakob)
Undervisning, nye 0. klasser, boden, bygninger, test, m.m.
Opstarten er gået rigtigt godt, og det er en fornøjelse at starte op med almindelig
skoledag uden en masse restriktioner. Skoleboden er kommet op at køre, og 8.
klasserne er startet op. Desværre er boden lukket lige nu pga. sygdom. Der testes
stadig 2 gange ugentlig på skolen, men antallet der testes reduceres hele tiden,
fordi flere og flere er vaccineret. Smitteopsporing har også ændret sig, så det ikke er
hele klasser, der sendes hjem.
Gennemgang af alle de forbedringer der er lavet på skolen gennem de sidste 1½ år.
Møbler i klasser, blokke, samt nye vinduer og varmesystem i blog 5, 6 og 7.

5.

kl. 18.55 Indblik i undervisningen (Jeanette og Jakob)
Information om skolens indsatsområder og retning (brug af holddelingstimer
m.m.).
I år er det stort fokus på Udviklende Fællesskaber og kompetenceløft med Louise
Klinge. Der er en bevægelse i gang, hvor de indsatser der før har været på få børn
skal bredes ud til flere børn. Vi har i år flere holddelingstimer, som bruges på både
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socialt og fagligt løft. AKT-timer skal bruges på flere elever, og kanaliseres ud i
klasserne.
Spørgsmål til næste gang: Hvilken betydning har det for børnene, at der sker
forandringer? Hvad betydning har det for personalet? Hvordan ser de ændringer
ud? Hvordan kommunikeres dette ud til forældre?

6.

7.

8.

8.

Kl. 19.15 Revidering af princip for deltagelse i idrætsundervisningen – se bilag
(Jakob).
Udskudt.
Kl. 19.35 Suppleringsvalg (Jakob)
Gennemgang af tidsplan og fremgangsmåde – se bilag.
Der er 2 ledige pladser bestyrelsen (den ene suppleant). Der er supperingsvalg 15.
september. Jakob og Jeanette arbejder videre med det, der sendes ud.
Kl. 19.45 Orientering fra skole og formand v. Jakob og Erik
Der er mulighed for at komme til skole/forældre-årsmøde, hvis man vil.
Kl. 19.55 Evt.
BFU har truffet beslutning om, at en evt. udvidelse af Hældagerskolen til 4 spor,
skal i budgetforhandlingerne. Forslaget om stram styring af elevfordeling og
flydende skoledistrikter er således ikke noget, der arbejdes videre med på politisk
niveau på nuværende tidspunkt.
Skolebestyrelsen er enige om, at bekymringen om forringelse af kvaliteten på
skolen, hvis den udvides til 4 spor skal videre i systemet. Der skal skrives til
byrådet, som også sendes til VAF, Mette laver et udkast og sender til resten af
bestyrelsen.
Referent: Jeanette Olsen

Punkter til næste møde: Elevernes trivselsundersøgelse.
Indblik i undervisningen
Retningslinje for idræt
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