
   

 

 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 
 
 
Deltagere: 
Michael Nielsen   Mariann Pedersen (medarbejder) 
Sanne Laursen   Mette Søndergaard (medarbejder) 
Dorte Steffensen  Dick Glintborg (skoleleder) 
Lina Husballe   Anders Høiberg (viceskoleleder) 
Dorte Hesdorf   
Rikke Ibsen    
Lise Emmy Møller 
 
Mødedato: 25. oktober 2016  
Tidspunkt: 18.30 – 21.00 (21.30)  
Sted: Personalelokalet 
 
 

1. Status på arbejdet med principper (SFO + Kommunikation) 
Formål:  At orientere bestyrelsen om hvor langt arbejdsgruppen er nået 
Indhold:  De to arbejdsgrupper orienterer om status samt hvad der skal ske 

fremadrettet 
Arbejdsform: Orientering samt opklarende spørgsmål 
Tidsforbrug: 30 minutter 
 
Referat:  
Kommunikation. Der har været møde i arbejdsgruppen. 3 mål er sat. Hele medarbej-
der gruppen inddrages på møde d. 30/11, hvorefter bestyrelsen arbejder videre. 
 
Sfo: Der har været møde arbejdsgruppen. Forældrene samler info blandt de øvrige 
forældre –Hvad er en god SFO? Evt. spørgeskemaundersøgelse udsendes. 
Personalegruppen har udarbejdet årsplan – ugeplan vil være synlige på intra fremover 
og i fællesrum. Ny struktur er trådt i kraft. 
Arbejdsgruppen arbejder videre. Mål: ”Et tilbud du ikke vil hjem fra”.   
 

2. Høringssvar - styrelsesvedtægt 
Formål:  At få udarbejdet høringssvar 
Indhold:  Fastlæggelse af høringssvar 
Arbejdsform: Orientering, drøftelse, beslutning 
Tidsforbrug: 10 minutter 
 
Referat: Dick udarbejder høringssvar. 
 

3. Stillingtagen til lokale morgenmads- frugt og skolemåltidsordning 
Formål: At få afdækket den opgave, som byrådet har udstukket i budgetaftalen 
Indhold: Fælles opfattelse af opgaven samt vurdering af hvad vi lokalt ønsker 

at gøre og hvad vi kan gøre 
Arbejdsform: Orientering, drøftelse, beslutning  
Tidsforbrug: 20 minutter 
 
Referat: 
Det kunne være interessant, om der kunne etableres en madordning igen her på sko-
len evt. i samarbejde med Listræets køkken. Bestyrelsen tager stilling til det i foråret. 
Der kigges også på det eksisterende tilbud i f.eks. Sfo. 
Dorthe stikker en føler ud i Livstræet ang. frokostordning. 
Produktionsskolen kunne også være en mulighed. 
 

4. Natteravne 
Formål: Tage stilling til om bestyrelsen skal opfordre til/tage initiativ til etable-

ring af Natteravne  

Uddannelse og Arbejdsmarked 
Gedved Skole 

 
Kirkevej 16 

8751 Gedved 
Telefon: 76291560 

 
  
 



Indhold: Vurdering af om det er en opgave skolebestyrelsen kan/vil involvere 
sig i  

Arbejdsform: Orientering, drøftelse, beslutning 
Tidsforbrug: 15 minutter 
 
Referat: De natteravne der var, blev nedlagt, da behovet ikke var der. Dorthe tager fat 

i Ole Kirkholt og hører om det kan startes op igen. Behovet er nok 
størst i forårs/sommermånederne. SSP kan også kontaktes. 

 
5. Meddelelser 

Formål: Orientering om aktuelle forhold vedrørende skole 
Indhold: Meddelelser fra: 

a) Eleverne – der deltager ingen elever på dette møde 
b) Forældrene – Der har været en henvendelse ang overdækning af 

cykelparkering. Hvordan vill det evt. kunne finansieres? Sponso-
rer, kommunalt, lokale håndværkere? 

c) Ledelsen: Er der sendt noget i høring ang budgetaftalen? 
a. Økonomi 

Arbejdsform: Orientering 
Tidsforbrug: 20 minutter 
 
Referat: 
Elever:  Ønsker tag over cykelparkering. Der har været snak om kantineord-

ning. 
Iben og Oliver fra 7.kl er med i Horsens børnebyråd, de har været til et 
par møder. 

 
Forældre:  Udendørs vedligehold hører under ejendomscentret. Dick undersøger 

mulighederne for overdækning. 
Ledelsen: Budgetaftale gennemgåes. 
 Der er skolebestyrelseskursus for nye medlemmer d. 23. nov. Kl 18-

21 
 

6. Rød tråd 
Formål:  At orientere bestyrelsen om hvorledes der arbejdes med Rød Tråd på 

Gedved Skole 
Indhold:  Der gives en generel orientering og fordele og ulemper drages frem.  

Dette bl.a. med formål at forbedre Lina før næste Koordinerende Fo-
rum, hvor temaet vil være Rød Tråd 

Arbejdsform: Orientering samt opklarende spørgsmål 
Tidsforbrug: 30 minutter 
 
Referat: Dick orienterer, ordningen fortsætter stort set uændret. Der samarbejdes i 
øjeblikket kun med Livstræet, Dick tager fat i at samarbejdet udvides med de to priva-
te børnehaver. 
30. nov. er der møde for kommende skolebørn. 

 
7. Tilsynspunkter 

Formål:  Ledelsen giver bestyrelsen en redegørelse inden for stillede spørgs-
mål.   

Indhold: a) Gennemførte timer / sygemeldinger  
   b) Indmeldelser og udmeldelser  

Arbejdsform: Redegørelse fra ledelsen samt opklarende spørgsmål  
Tidsforbrug: 10 minutter 
 
Referat:  
Personale: svag stigning i sygefravær. Aftaler med alle langtidssygemeldte om tilba-
gevenden. 
Elever: 1 udmeldt, 5 nye elever. 

 
8. Evt 

Herunder punkter til senere møde 
 
Opfordring fra bestyrelsen til ledelsen ang udmelding om økonomi (betydning for 
overnatninger, busture, studietur til Berlin o.s.v.) 
Tidsforbrug: 10 minutter  



Punkter til næste møde: 

 

Studietur i 8.kl udlandstur. Hvilke muligheder er der? Finansiering, økonomi, forældre-

hjælp, udveksling, forældreovertagelse af undervisning. 

 

Revidering af princip for lejrture. 

 

 

Punkter til kommende dagsordner: 

 

Madordning. 


