
  
 
Bestyrelsesmøde d. 13. november kl. 17-20 på Breum Skole 
Afbud fra: Anne, Ry, Brian, Kirsten kommer lidt senere. Josefine træder ind i stedet for Søren Ø., 
der resten af skoleåret er en del af ledelsen. Repræsentant for lederne fra dagtilbud er denne gang 
Charlotte. 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Ref.: Godkendt. 
 
2. Elevrådet – formand og næstformand kommer på besøg 
Ref.: Deltager ikke, BA vil informere for dem: ELevrådet vil lave en fælleskabsuge for alle 3 
skoler: emner genbrug, mobning, rekord-dag, fodboldturneringsdag.  
 
3. Information fra  dagtilbud v. (Bente Pedersen) Charlotte  

og skolerne ved Bettina 
Ref.: Dagtilbud: Charlotte orienterer fokus på styrket samarbejde institutionerne imellem bl.a. 
juleforestilling. Fokus på personalet: hvordan man kan benytte hinanden på tværs.  
Orientering om tværfagligt samarbejde: fremskudt psykiatri. 
Skolerne: Skiveårsmødet 21. november - meld til BA, hvis man ønsker at deltage. 
Udfordring på Jebjerg skoleafdeling ang. elevfraflytning i nuværende 6. klasse. Der kommer 
ikke fra skolens side til at ske flere ændringer i forhold til klassens organisering i dette skole 
Orientering om 
- Nyt økonomisystem rulles ud i 2020: BA vil præsentere os for forskellige muligheder. 
- Nyt dokumentationssystem 
- Fraværsreglerne - afventer en tilbagemelding fra forvaltningen om, hvordan det skal takles. 
- Der kommer skrivelse ud til forældre om, hvordan man melder fravær på skolen. 

 
4. Økonomi 
Ref.: Vi er lykkedes med at nedspare det forventede + lykke-puljen, i alt 1,6 mill.  
 
5. Første økonomiske overblik over computerreparationer – skal vi lave ændringer? 
Ref.: ca. 2 skærme om ugen er smadrede, min. 1250,- for at reparere en skærm. Problemet er 
stort fra 5.kl. og opad. Ca. 10.000,- kr i måneden. 
Slitage, stik, ledninger skal skolen betale, forsætlige skader skal forældrene betale. 
Bettina kommer på december-mødet med et forslag til, hvordan vi informerer forældre om 
forsætlige skader på pc og Ipad. 
 
6. AULA – anvendelse -strategi/ status.  
Ref.: Orientering - generel god start, især for forældre. 
 
7. Åbent hus i NØSD (overbygningen) – Skal vi igen lave åbent hus for elever og forældre 

der skal i 7. klasse? 
Ref.: En mulighed for forældre at kunne komme og få en god oplevelse ved at møde 
overbygningslærere, se skolen og lokalerne. Der skal være en plan og en struktur på. Det skal 
være i januar en dag kl. 16 - 17. På Breum ser man, om man kan nå at lave et godt 
arrangement. 
God ide med elever, der viser rundt, man skal kunne møde kommende lærere, lade elever lave 
film om hverdagen. 



 
8. Fælles visionsmøde/ Bestyrelse og alle medarbejdere i NØSD 
Ref.: BA tager kontakt til HR (Maria), om de kan hjælpe med lidt facilitering. Hvis det kan 
lykkes, vil det være bedst at lave sådan en dag i foråret 2020 (maj, juni).  
Emne fælles visioner, 1 år - 3 år - 5 år frem. 
 
9. Projektet – inkluderende læringsmiljø 
Ref.: Orientering, Karsten Thygesen kommer til vores lokalområde. For os starter det i næste 
skoleår, efterår 2020. Han holder møde med forældre, medarbejder og ledelse sammen. 4 
arrangementer der løber over 4 måneder. Mere information i løbet af foråret.  
 
10. Mikrobølgeovne i skolen – information/ Skal vi se på vores mad – politik også? 
Ref.: God ide om det starter hos Elevrådet, det er så - i hvert fald i begyndelsen- Elevrådet, der 
står for rengøring.  
 
11. Hvad skal kommunikeres ud? 
Ref.: Fraværsreglerne, Hvordan melder man fravær i AULA, orientering om stigende udgifter i 
forhold til reparation af pc’er, mulighed for at pc / Ipad kan opbevares på skolen. 
 
12. Evt. 
Ref.: Punkter på et senere møde: Hvor meget må forældre være tilstede i skoletiden. 
Forældrenes rolle i skolen kunne være et emne forud for valg til skolebestyrelsesmøde. 
Madpolitik og adgang til at gå i Brugsen, skal tages op på næste møde 

 
Kl. 19-20 Formøde til besøg af det politiskeudvalg – hvad vil vi fortælle og hvordan? 
 

Hvordan tænker I, vi opretteholder decentrale skoler jvnf. konstitueringsaftalen. 

Nøgletal - hvordan er det vi sammenligner os med andre kommuner 

Tildelingsmodellen. 

Evt. lave en case til hvert område……BA tager sig af det, kontakter Anne, der tidligere har lavet 
forslag til cases, og til Kirsten. 

I vil gerne have de store projekter, GreenLab, BigBlue, gode visioner i forhold til børnefamilier, 
hvor er de? 

Når Børne- familieudvalget er gået, bliver bestyrelsen en lille times tid for at samle op på mødet. 

Ref.: Lisbeth Laustsen 

 

OBS:  https://vafo.dk/artikel/hedensted-kommune-vi-bevarer-de-sm%C3%A5-landsbyskoler-2017-10-11(2) 
 
 

 
 
 

 

https://vafo.dk/artikel/hedensted-kommune-vi-bevarer-de-sm%C3%A5-landsbyskoler-2017-10-11(2)

