
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal skole 
Tirsdag den 28.11.2017 kl. 17.00 – ca. 18.00 

Referat 

 

Herefter Julefrokost 
Fraværende med afbud: 

Anja Yde 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Godkendt 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Intet at bemærke 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 Skal vi stadig have 2 møder om året 

med bestyrelsen for Grønhøj? Ja – det 

var der bred enighed om. 

Lærere oplever, at der er stor opbakning 

til fællesarrangementer, hvor Havndal 

forældre og elever bliver inviteret til 

Grønhøj. 

 

4. 

Nyt fra Skoleledelsen  

 

 Vi får 3 nye projektorer – det er muligt, 

at der er flere der skal skiftes. 

 Rengøring har henvendt sig vedr. 

drengetoiletter – de er nu igen beskidte – 

der følges og strammes op. 

 Afholdt forældremøde i 1. klasse – god 

og positiv forældreopbakning. Fælles 

indsats har ændret situationen, og det 

fungerer godt. Der afholdes 

forældremøde igen den 7.12. 

 Der kommer procesplan i hele 2018 

vedr. specialklasser/specialskoler – 

økonomi, behov osv., så alle bliver hørt.  

 Bende Lauridsen ansat i fast stilling pr. 

01.01.2018. Derudover ansat ung mand i 

tidsbegrænset stilling – han skal 

vikariere for Dorthe E, som skal 

opereres. 

 Sidste skoledag før jul er 21.12. Opstart 

igen 3.1.18. 



 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

 

 Pædagogisk tilsyn den 8.2.2018 kl. 9.30-

12.00 – Annette Nørager deltager fra 

skolebestyrelsen. 

 

6.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Referat læst op. 

 

7. 

Velkomstfolder børnehaven 

 

 Alle forældre i børnehaven har fået den 

nye folder. 

 

8. 

Børneby – status byggeprojekt 

 

 Ved byggemødet i sidste uge stod det 

klart at tidsplanen ikke holder for 

børnehavebygningen. Børnehaven 

flytter tidligst ind efter påske 2018. Der 

er ændringer i planen – SFO udskydes 

og ”den gamle skole” renoveres fra 

januar 2018. ”Den gamle skole” skal 

tømmes fuldstændig inden juleferien, og 

afd. 2 flytter på den store skole. 

 

 

9. 

Børnehaven - opfølgning 

 

 Økonomi – forvaltningen har tildelt 5 

ekstra personaletimer pr. uge, og der er 

lavet ændringer i arbejdsplan. Ledelsen 

forsøger hele tiden at optimere, så det 

sikres at ressourcer udnyttes optimalt. 

Normeringen er som den er – den kan 

der ikke ændres på. 

DP giver forældrerådet i børnehaven 

info om, hvordan situationen er. 

 

10. 

Nyhedsbrev 

 

 Sendes ud løbende 

 

11. 

Presseudvalget/Facebook 

 

 Nogle klasser er bedre end andre til at 

lægge billeder ud på Facebook. 

 

 

12. 

Punkter til næste møde 

 

 Principper 

 Årshjul 

 

13.  

Evt. 

 

 Forslag styrelsesvedtægt – bl.a. forslag 

om skolebestyrelsesvalg hvert andet år 

nu. PR møder er ikke længere 

obligatorisk. Skoleleder bestemmer, 



hvem der deltager i 

skolebestyrelsesmøder. 

 Henvendelse fra forældreråd vedr. 

klippe-klistre-dag. Det tages op til næste 

år, da det kræver planlægning, og 

involvering af forældreråd 

 


