


 

Referat Skolebestyrelsesmøde   

Deltagere: 

Marianne Schleicher Karina Beringer (medarbejder) 
Louise Hedevang Pedersen  
Iben Von Hallas Dick Glintborg (skoleleder) 
Dorte Steffensen Line Thykjær (adm. medarbejder) 
Lise Emmy Møller                                            
René Kristiansen Marie Aaskov (elevrådsrepræsentant) 
Nikolaj Kildeby  

 

Afbud: Samuel Polat, Mette Søndergaard 

Mødedato: 25. juni 2019 
Tidspunkt: 18.30 – 21.00 
Sted: Personalerummet 

 
Vi starter med spisning (20-30 min) 
 

1. Præsentation af halprojekt (25 minutter) 

Oplæg fra halprojektgruppen – med drøftelse 

Referat: Helge Kopp fra halprojektgruppen præsenterede arbejdsgruppens ideer til den 
nye hal og samarbejde med skole, SFO og Ungdomsskole. 

Til projektet er der tildelt 10 millioner kr. fra Horsens Kommune. Herudover håber 
gruppen at kunne få bevilget fondsmidler. 
Det er vigtigt for halprojektgruppen, at det skal være hele Gedved Bys idrætshal. 

Der var drøftelser omkring placeringen på arealet omkring skolen og projektgruppens 
ideskitse. 

Der er stor opbakning til projektet fra skolebestyrelsen. 

2. Nyt fra ledelsen (5 minutter) 
Referat: 
Ansættelse af ny viceskoleleder 
Bébhinn Kendellen er blevet ansat fra 1. august 2019. Bébhinn har været afdelingsleder 
på Skibet Skole i Vejle, afdelingsleder på Hyldegårdsskolen i Ikast-Kommune og har 5 
års erfaring fra LEGO Education. 
Suppleant for Lise Emmy Møller 
Mette Sørensen er blevet indkaldt til bestyrelsen fra næste skoleår. 
Stor tak til Lise for hendes indsats i skolebestyrelsen i de sidste seks år. 
Økonomisk tilbageholdenhed 
Skolen har en stabil økonomi, dog forventes et overbrug samlet set i Horsens 
Kommune. Derfor er vi blevet bedt om at udskyde investeringer til 2020, hvilket betyder 
at indkøb af chromebooks og skærme er udsat til januar 2020.  
Spørgsmål til udearealer: Det er skolens egen finansiering. 
Forslag om at overveje et samarbejde med f.eks. Ungdomsuddannelser. 
Forslag om sponsorater. 
Busdrift 
Rute 107 passer dårligt med skolens ringetider i det nye skoleår.  
Udfordring af de dygtigste elever 
Skolerne i Lund, Nim og Brædstrup har deltaget i et 3-årigt projekt vedr. udfordring af 
de dygtigste elever. I forlængelse af det er Gedved Skole tilmeldt et pilotprojekt i næste 
skoleår med henblik på implementering  

Ind- og udmeldelser 
Der er udmeldt 2 elever og indmeldt 2 elever siden sidste møde. 



 

  Side 2 

Der blev efterspurgt statistik på klasseniveau for hele skoleåret. Sættes på 
dagsordenen til næste møde 

3. Orientering om og drøftelse af trivselsmåling (30 minutter) 

Referat:  
Dick præsenterede resultatet af den nationale trivselsmåling. 
Lærerne præsenterer udvalgte resultater på forældremøder i efteråret. 
Der er to hovedundersøgelser: 
For indskolingen 0.-3. årgang og for mellemtrin/udskoling 4.- 9. årgang 
Der er spørgsmål om social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden, 
øvrige spørgsmål og supplerende spørgsmål om undervisningsmiljøet. 
 
Årets resultatet et meget lig resultatet fra sidste år. 
Svarprocent ligger på 96 – 100% på årgangene. 
Lærerne peger på de områder, som der skal fokus på i det kommende skoleår og 
inddrager eleverne i temaerne. 
Eleverne i indskolingen får gennemgået spørgsmålene inden undersøgelsen 
gennemføres. 
De enkelt årgangsteams indsatser meldes tilbage til skolebestyrelsen i efteråret. 
 

4. Opfølgning på aflysnings-/aflastningsaktiviteter (15 minutter) 
Drøftelse omkring rammer og undervisningsaktiviteter. 

Referat: Krav til vikarer og faglig indhold ved vikartimer blev drøftet.  
             Det er en ledelsesopgave at følge op på det. Skolebestyrelsen opfordrer forældre til at 
             henvende sig til skoleledelsen ved aktuelle sager. 
  

5. Opfølgning på lokaler og faciliteter (15 minutter) 
Herunder toiletter, lyddæmpning og luftkvalitet i lokaler  
 
Referat: Lydisolering og luftkvalitet i lokalerne på mellemtrinnet blev drøftet. 
Indskolingens ventilation er netop blevet repareret. 
Skolen er i gang med at tætne vinduer og der er en 10-års plan for udskiftning af 
vinduer. 
 
Skolebestyrelsen opfordrer skoleledelsen til at bede Ejendomsservicecentret om at lave 
en måling af luft og temperatur i skolens lokaler. 
 

6. Orientering ved arbejdsgruppen om princip for sundhed (10 minutter)  
Referat: Der har været det første møde i arbejdsgruppen.  
 
Der er lavet nedenstående plan for arbejdet: 
Efterår ‘19 
Arbejdsgruppe ser på forskellige politikker fra andre skoler + kommunal sundhedspolitik 
(DG) og WHO (MN). 
Konsulent fra Sund by Horsens om det brede sundhedssyn og forskning (DG/MN) 
Skolebestyrelsesmøde fremlæggelse af ovenstående. 
Evt. Skolebestyrelsesmøde/ udvalgsmøde med konsulent. 
 
Vinter ‘19 
Jan/feb. - forældremøde med inddragende proces. 
feb. - medarbejderinddragelse 
 
Forår ‘20 
PBL - inddragelse af elever, Kulturaften – præsentation for alle 
 
Sommer ‘20 
Samle sundhedspolitikken 
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Efterår ‘20 
Godkendelse i skolebestyrelsen, præsentation. Evt. til motionsdagen. 
 
Arbejdsgruppens tanker om arbejdet blev præsenteret: 
Inddragelse af forældre, elever og personale.  
Hvilken opgave/ ansvar har man selv ind i sundhed. 
Skal hænge sammen med værdiregelsættet. 
PBL uger i foråret 2020 og Kulturaften skal tænkes ind. 
Kan eventuelt ende ud i principperne. 
Forældreaften, hvor der arbejdes med alle områderne. Som vi arbejdede med 
trivselspolitikken. 
Rådgivning og vejledning - hvordan og hvem. 
Workshop om sund mad med forældre og børn 
 
Forslag om at inddrage foreningslivet. 
 
Fokus på at finde en form som involverer forældrene, f.eks. pr. årgang. 
Teaser på forældremøder i august/september fra skolebestyrelsesrepræsentant. 
Forslag om at aktivere skolebestyrelsens kontaktpersoner og sætte workshops på 
forældremøderne i foråret – foreslås indarbejdet i handleplanen. 
 
 

7. Mødekalender for næste skoleår (5 minutter) 
Der er følgende forslag til mødedatoer i skoleåret 2019/20: 

              Tirsdag    20.08.19   18:30-21:00 
              Onsdag    02.10.19   18:30-21:00 flyttes til 9.10.19 
              Torsdag    28.11.19   18:30-21:00 
              Tirsdag     07.01.20   18:30-21:00 
              Mandag    24.02.20   18:30-21:00 
              Mandag    23.03.20   18:30-21:00 
              Onsdag     13.05.20   18:30-21:00 
              Torsdag 18.06.20   18:30-21:00 

 
Referat: 
Et møde blev flyttet og resten taget til efterretning. 
 

8. Eventuelt 
Herunder punkter til senere møde (5 minutter) 
Referat: 
Vi har prioriteret nogle understøttende undervisningstimer til Fit First i indskolingen og 
på mellemtrinnet. Fit First er et koncept med intens og involverende idrætsaktiviteter fra 
10 idrætsgrene. 
 
3. årgang har haft et forløb med styrede aktiviteter, hvilket der er kommet gode 
tilbagemeldinger på. 
 
Iben og Marianne koordinerer dagsorden til næste møde. 
 
Punkt til møde i efteråret: midler til inklusion, prioriteringer og udfordringer hermed. 
 
Punkt til næste møde: Udarbejde årsplan 
 

9. Godkendelse af referat (5 minutter) 
Referat: 
Referatet blev godkendt. 
 

 


