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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 17.12.19 kl. 17.45- 
 
Deltagere:  
Forældre: Erik, Mette,  Kent, Charlotte Amalie, Tine, Camilla, Nicolai, Malene 
Medarbejdere: Troels, Søren  
Elever: Anna-Inez, Christoffer 
Sekretærer: Søren K og Henriette 
 
Fraværende: Nicolai, Erik, Henriette, Anna-Inez, Christoffer, Charlotte Amalie 
Mødested: Personalerummet 
 
Dagsorden: 

 
1. Kl. 17.45 Spisning for alle (julefrokost mad)  

 
2. Kl. 18.30  Nyt fra elevrådet v. Anna-Inez og Christoffer 

Der var desværre afbud fra elevrådet 
 
3. Kl. 18.40  Drøftelse af årshjul v. Søren K (se bilag) 

Årshjulet blev godkendt 
 
4. Kl. 19.00 Godkendelse af skriv vedrørende Blå mandag  v. Søren K (se bilag) 

Opfordringen fra skolebestyrelsen blev godkendt. Skolebestyrelsens opfordring vil blive 
udsendt hvert år til marts til forældrene på 6. årgang. Derudover bliver det placeret på 
skolens hjemmeside samt under Fælles filer på Aula.  

 
5. Kl. 19.20 Hørringssvar vedrørende budgetreduceringer i Børn og Unge på 7 

milioner kroner samt prioritering af 10 mio. puljen v. Søren K 
Skolebestyrelsen udtrykker stor bekymring omkring budgetreduceringen til special-
SFO.Ved at reducere på dette område sættes de inkluderende fællesskaber virkelig 
under pres.  Det er bekymrende, at Vejle kommunre igen skærer på folkeskoleområdet, 
særligt når Vejle Kommune vil have det bedste skolevæsen. Skolebestyrelsen vælger  
at lave et hørinssvar.  
Ligeledes vælger skolebestyrelsen at lave et høringssvar vedrørende prioritering af 10 
mio. puljen. Skolebestyrelsen støtter udkastet om, at tildelingen sker efter antal elever 
uagtet om det er en almen – eller specialelev.  
 

6. Kl. 19.50 Orientering fra skole og formand v. Søren K og Erik 
Søren orienterede om indskrivningen til 0. klasserne i almen – og Centerafdelingen. 
Indskrivningen ser meget fin ud i begge afdelinger.   
Viceskoleleder Henriette Aaby har opsagt sin stilling på Hældagerskolen. Henriette 
skal pr. 1. februar 2020 være skoleleder på Christiansfeld Skole i Kolding Kommune. 
Stort tillykke til Henriette.  
Søren fremlagde planerne for nyt sortiment i skoleboden. Det nye sortiment betyder 
blandt andet fredagsoverraskelsen fjernes, og at sortimentet bliver mindre men bedre. 
Det forventes at det nye sortiment opstarter i februar 2020.  
 
Kl. 19.55  Evt. 


