
 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Line Frølund Wulff   Karina Beringer (medarbejder) 

Iben Von Hallas    Mette Søndergaard (medarbejder) 

Michael Holmberg   Dick Glintborg (skoleleder) 

Simon Stouby     Bebhinn Kendellen (viceskoleleder) 

Nikolaj Kildeby    Astrid Nørreris Paaske (elevrådet) 

Mette Møller Sørensen (afbud)  Marie Udengaard Tilgaard Aaskov (elevrådet) (afbud) 

Louise Hedevang Pedersen (afbud)    

 

Mødedato: 1. oktober 2020  

 

Tidspunkt: 18.30 – 21.00 

Sted: Online på teams. 

Godkendelse af seneste referat, via mail fra formand.  

Velkommen til Astrid og tillykke med valget. 

 
1. Information omkring procesplan for ny budgetmodel 

Tid: 10 min 
Bilag: Procesplanen blev vist som slide 
Referat: Der er mulighed for at behandle forslaget inden en høringsfrist (d.20. nov.). Vi 
ser gode muligheder, som en to-spors skole, hvis budgetforslaget vedtages. Budget 
træder i kraft d.01.08.21. altså ved skoleårets start.  
 

2. Høringssvar i forhold til Ferieplan for skoleåret 22/23. 
Tid: 5 min 
Bilag: A) Forslag til ferieplan 22/23 
Referat: Det ser fornuftigt ud og ferieplanen bakkes op. 
 

3. SFO - sendeaftaler 
Tid: 30 min 
Bilag: Ingen 
Referat: Det er svært at vurdere, når man som forældre ikke bruger systemet, men der 
er tilfredshed med, at skolen fortsat tilbyder ’sende hjem’ som en service.  
Det er forsat vigtigt at understrege at ’sende hjem’ skal ses som en service. Det kan 
ikke forventes, at det lykkes os hver gang at sende hjem rettidigt. Hvis det er vigtigt, at 
ens barn er hjemme på et bestemt tidspunkt, opfordres man fortsat til selv at hente. 
 
Med SB’s opbakning formindskes mulighederne i Aula-systemet fra fire til tre valg.  
 
De medlemmer der benytter systemet læser vores kommunikation igennem, for at sikre 
en god og tydelig kommunikation. Et udkast er bragt med her: 
 
”Med start i uge 43 og indtil uge 7 fjernes ‘send hjem’ funktionen i Aula Komme/Gå.  
Vi tilbyder fortsat, som service at sende børn hjem ved, at aftalen oprettes som en 
‘Selvbestemmer’ med 10 minutters interval (skal gælde klokken hel og halv). 



 

  Side 2 

En ’send hjem’ aftale kan således oprettes, som en ‘selvbestemmer’ besked: (elevens 
navn) ‘selvbestemmer’ kl.15.00-15.10. Når der blot er ti min. læser vi det, som 
personalets ansvar for, at barnet skal sendes hjem. 
Ønsker man at bruge ’selvbestemmer’ som den oprindelig er tænkt, så skriv venligst fra 
hvilket tidspunkt jeres barn må være selvbestemmende og undgå evt. sluttidspunkt. 
Alternativt skal I blot sikre, at tidsrummet er mere end ti minutter. ” 
 
Vi ønsker på denne måde, at forældre øver sig ved at benytte de tre tilbageværende 
muligheder og det genvurderes inden uge 7. 
 
Der er et ønske om, at man til næste år via SB-medlemmernes besøg på 
forældremøderne, især på 3., 4. og 5. årgang sætter fokus på hvordan 
børnefællesskaberne støttes i, at vennerne kommer i SFO’en. Her er der brug for 
opbakning fra forældrenes side og det håber vi, at SB-medlemmerne vil hjælpe os med 
at bringe i spil. Der blev henvist til rapporten fra EVA, hvor det sociale fællesskab og 
medbestemmelse er vigtigst for SFO2 aldersgruppen og aktiviteterne kommer meget 
længere ned. 
 
SFO’ens aktivitetskalender og fællesbrev er sendt ud til SB inden mødet i aften. Her ses 
idéen fra sidste år, hvor åbent hus bliver tilbudt. Der skal selvfølgelig laves god reklame 
af personalet på de relevante årgange. Men skolen ønsker også feedback fra 
forældregruppen om hvordan de oplever vores kommunikation omkring SFO-tilbuddene 
på skolen 

 
4. Sikker skolevej - opfølgning. 

Tid: 20 min 
Bilag:  ingen 
Referat: 7.årg. har været med ude sammen med vores lokalbetjent for at sikre, at 
forældrene er orienteret om hvad ’Vi gerne vil have’ – der var fem områder, der blev sat 
fokus på: 1) Parkering ved børnehaven Livstræet 2) Den gamle gård 3) T-kryds, ved 
Hasselvej, hvor forældre parkerer i rabatten 4) Kys og Kør 5) Ved busholdepladsen. 
 
 

 
 



 

  Side 3 

Stor ros til eleverne der meldte sig, de forpligtede sig til at bidrage til fællesskabets 
sikkerhed. Det skabte en god opmærksomhed på de steder, hvor det er usikkert, men 
det kræver gentagelser og ’vedligeholdelse’. Det overraskede, at der trods alt var 
forældre, der svarede de gode unge mennesker igen.  
 
Skolebestyrelsen opfordrer til, at man skaber mere reklame om indsatsen. Dels via 
efterårsbrevet og via skolens Facebook-side (her bør oversigten af områderne/zonerne 
sendes med). Forældrene opfordres til også indbyrdes at dele skolens opslag. Man 
kunne som skole også holde fast i en ’trafik’ patrulje. 7. årg. tager teten på at fortælle 
videre ud om deres oplevelser. 
 

5. Tilbagemelding fra forældremøder 
Tid: 10 min 
Bilag: ingen 
Referat: Deltagelse på flere årgange. Der er afholdt både fysiske møder og virtuelle 
møder med et skriftligt udspil.  
Oplevelserne har været gode og man har været tilfreds med den skriftlige udmelding, 
da man også har tilbudt en virtuel opfølgning via Google Meet. Indtrykket er, at man har 
berørt det man har ønsket viden om samt, at man har haft mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
Dejligt at opleve, at man som SB har en effekt på møderne, fx at legegrupperne kom i 
gang efter det blev italesat. Vigtigt at holde øje med hvor man kan ’spare tid’ fx ved at 
’Årshjulet’ ligger, som et dokument der allerede var udfyldt og der hvor man kan 
skriftliggøre informationen på forhånd, så sikrer man bedre tid til fordybelse og mulighed 
for, at forældre kan tale sammen.  
 
Der er brug for en forventningsafstemning om hvad man forventer som forældre til et 
forældremøde. Er det store eller små punkter til agendaen? Hvordan drøftes årgangens 
trivsel, ’sproget i en klasse’ eller noget helt tredje. Forventningsafstemning skal sikre, at 
man tør pille lidt ved formen af forældremøderne: ”Skal vi drøfte noget?” eller ”Jeg kom 
bare for at få nogle informationer. ” 
 
Det er også vigtigt at sikre, at det ikke kun er forældrene imellem som kan drøfte et 
emne, men at man som forældre, også får en dybere drøftelse med personalet omkring 
de udfordringer der er, og hvordan der arbejdes med det. Fx hvordan kan forældrene 
bringes bedst i spil i samarbejdet?  
 
En opfordring til, at fødselsdage er med som fast punkt på 0. årgang. Det er vigtigt at 
drøftelsen tages på et forældremøde og ikke fx på FB. 
 

6. Halbyggeriet/SFO 2 - status 
Tid: 5 min 
Bilag:  ingen 
Referat: Møde i morgen. Ungdomsskolen og SFO2 ønsker at have hver sit område. Vi 
ser derfor på hvor der kan udvides på skolens område. Budgetforhandlingerne ser 
bedre ud, hvis det bliver vedtaget fx bygningsmæssigt. Vi ser for os, at SFO2 flyttes 
midlertidigt til mellemtrinsområdet, vi forventer at flytte i uge 7. 

  



 

  Side 4 

 
7. Nedsættelse af princip-grupper 

Tid: 5 min 
Bilag:  Følg linket: https://gedved-skole.aula.dk/skolebestyrelsen/principper 
 
  B) Princip for udsendelse i praktik 
  C) Princip for undervisningstimer 
  D) Princip for lejrskoler, hytteture og ekskursioner 
 
Referat: Kræver en gennemlæsning og en tovholder. MN tager B), sammen med Iben 
og KB tager C) og D), sammen med Line. Princippet skal følge loven og der er fx punkt 
B) ændret til både  
 
Princip for SFO og Klub, kommer i spil næste skoleår, da det kræver, at vi har vores 
Mål- og indholdsbeskrivelse (MIB) for SFO og Klub færdig. Skolen forventer at have 
MIB færdig i indeværende skoleår. Skolen tager teten på at få princippet i spil derefter.    
 

8. Fællesbestyrelsesmøde – planlægning – digital dannelse 
Tid: 15 min 
Bilag:  ingen 
Referat: Facilitering er vigtigt og hvor ’bredt’ vil vi gå fx at invitere åbent og bredt ud 
over de to bestyrelser (alle der har børn i Gedved). Vi har taget kontakt til SSP-Horsens 
om facilitering og har forskellige drøftelser fx hvordan skaber man aftaler på tværs af 
forældregruppen? Indholdet er fortsat meget åbent men der er givet et ’Go’ for at 
samarbejdet fortsætter med SSP. 
 

9. Meddelelser 
Information om aktuelle forhold vedrørende skolen 

Tid: 20 min 
Bilag:  ingen 
Referat: 
A)  En del indmeldelser, vi er nu 433 børn på skolen. Martin Laursen Viffeldt er startet  
hos os som teknisk serviceleder. 
Uddannelses-Paratheds-Vurdering (UPV) er så småt begyndt på 8.årg. og ligeledes så  
starter de national test inden så længe.  
Vi er heldigvis ikke ramt af et positiv Covid-tilfælde endnu, men vi har valgt at aflyse 
mange af de større sociale arrangementer. Dog holder skolen fast i, at vi opfordrer til at  
der holdes liv i legegrupperne.   
 
B) Et ønske fra eleverne om, at de må forlade skolens område (fx at gå til Brugsen). Pt.  
er det ikke tilladt at forlade matriklen uden tilladelse (dog hvis man har fået lov af et  
personale om fx for at hente idrætstøj). Det har tidligere været en udfordring, men 
eleverne arbejder videre med de løsninger, de har drøftet og hvilke gode argumenter  
de nu har. Punktet ønskes sat på til næste møde.  
 
Meddelelser fra 

a) Ledelsen  
b) Eleverne  
c) Forældre 

10. Evt 
Herunder punkter til senere møde 

Tilsynspunkterne, hvor forældrenes input er taget med videre, så det kan 
kommunikeres ud videre til forældregruppen. Man ønsker som SB, at være mere synlig, 
så medlemmerne opfordres til at lægge billede ud på Aula. 

https://gedved-skole.aula.dk/skolebestyrelsen/principper

