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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 05.05.20 kl. 19.00-
20.00  
 
Deltagere:  
Forældre: Erik, Mette,  Kent, Charlotte Amalie, Tine, Camilla, Nicolai, Malene 
Medarbejdere: Troels, Søren  
Elever:  
Sekretærer: Søren K, Jeanette 
 
Fraværende: Anna-Inez, Christoffer, Nicolai 
Mødested: Google Meet – virtuelt møde 
 
Dagsorden: 

 
1. Kl. 19.00 Præsentation af ny viceskoleleder Jeanette Olsen 

Velkommen til Jeanette i skolebestyrelsen. Jeanette blev præsenteret som ny 
viceskoleleder på Hældagerskolen. Jeanette har de sidste 4,5 år været ansat som 
pædagogisk afdelingsleder med hovedansvar for 6. – 9. klasse samt modtagerholdene.  
 

2. Kl. 19.05 Nyt fra elevrådet v. Anna-Inez og Christoffer 
Der var ikke deltagelse af elevrepræsentanter på mødet.  
 

3. Kl. 19.10 Status på aktuel nødundervisning og hjemundervisning v. Jeanette og 
Søren 
Jeanette  og Søren K. orienterede om nødundervisningen for vores 0. – 5 årgang og 
Centerafdelingen, som foregår på skolen  samt vores fjernundervisning af vores 6. – 9. 
årgang.  
Der var spørgsmål fra bestyrelsen vedrørende gode erfaringer fra 
nødundervisningsperioden. Fra skolen oplever vi et lavere konfliktniveau, samt mange 
positive erfaringer med mere udeundervisning samt bevægelse i undervisningen. Det 
opleves, at elever der reagerer både positivt samt negativt på de nye rammer. Det 
sidste tages der særligt hånd om. Det opleves også positivt at det er klassens kendte 
voksne, der har tilsynsvagter i pauserne.  
 

4. Kl. 19.20 Skolens ordensregler og It-politik (jf. årshjul) Skolenbestyrelsens 
udtalelse og spørgsmål til nuværende regler. Se bilag v. Søren 
Der var ikke ændringsforslag til skolens ordensregler eller It-politik. Der var dog en 
forespørgsel om muligheden for at bløde op for It-politkken i særlige perioder.  Som 
svar på dette vurderer  skolen, at dette er en mulighed inden for  de nuværende 
rammer.   
Derudover var der en forespørgsel om en mere systematisk affaldsindsamling rundt om 
skolen blandt skolens klasser. Den nuværende aftale er, at alle klasser har et område 
som de på ugentlig basis har ansvart for at samle affald på. Dog er der stor usikkerhed 
på hvor ofte det faktisk bliver gjort.  
 

5. KL. 19.40 Revidering af princip for sponsorering. Se bilag v. Erik 
Princippet blev godkendt uden ændringer.  
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6. Kl. 19.55  Orientering fra skole og formand v. Søren K og Erik 

Der blev orienteret om nyoplsået lærerstilling samt samt en ledig afdelingslederstilling 
for 3. – 6. klasse. Begge stillinger er til besættelse pr. 1. august.  
 

  
7. Kl. 20.00 Evt. 
 

 
 
Punkter til kommende møde: 
SFO2 
SFO Mad 
Revidering af princip for budget og økonomi 
Trafiksikkerhed v. Hældagervej  


