
 
   

 

Den 23. november 2017 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 
Onsdag, den 22. november 2017 
   

Afbud:  Anders og Lone   

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst v/ formand  

Velkomst ved formand Gynther. 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

3. Nyt fra skolen: 

a) Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet. 

Elevsituationen: Møde med forældrene til de nye 0. klasser afholdes den 23. 

november - pt. 30 elever tilbage på ventelisten til de nye 0. klasser ud over de 36, 

der forventes optaget til næste skoleår. 

Den 29. november afholdes der møde med nye forældre til de kommende 7. 

klasser - her står der ligeledes 30 elever på ventelisten ud over de 48 nye elever, 

der optages næste skoleår. 

For forældrene til de kommende 10. klasser afholdes der møde den 30. januar. 

Medarbejdersituationen: Skolens tillidsrepræsentant m.fl. har deltaget i FSL’ s 

årsmøde. 

Nyt fra lærerrådet: Lejrskole i 3.-6.kl. drøftet - ønske fra lærergruppen om at 

udvide antallet af lejrskoledage fra nuværende 3 dage til 5 dage på 

mellemtrinnet. 

Flere modeller drøftet på lærerrådsmødet. Bestyrelsen drøftede emnet og bakker 

op om tiltaget og har tillid til, at lærerne på en god og professionel måde 

håndterer de udfordringer/reaktioner, der måtte komme i forbindelse med de nye 

muligheder. 

Skolens undervisningspersonale har drøftet og besluttet sig for at anbefale, at 

også skolens elever i 5. og 6. klasse fremover bliver bedt om at tage deres egen 

computer med til den daglige undervisning. Ordningen forventes indført fra 

starten af næste skoleår - og der vil blive informeret nærmere om det først i det 

nye år (januar 2018). Der arbejdes med en indfasningsperiode, og de 

nødvendige praktiske og tekniske foranstaltninger vil blive foretaget, så alt er 

klar til skolestarten august 2018. Bestyrelsen bakker op om tiltaget. 

 

 



 
 

De nationale test har ligeledes været drøftet på lærerrådsmøde og efterfølgende 

på afdelingsmøder, og drøftelserne har gået på, om de nationale test fortsat skal 

være skolens/lærernes evalueringsværktøj af undervisningen og elevernes 

udbytte af undervisningen enten efter nuværende model eller ny model - eller om 

vi fremover skal satse på andre evalueringsværktøjer på skolen.  

Drøftelserne fortsætter i de forskellige personalegrupper, og emnet tages op igen 

på næste lærerrådsmøde til endelig afgørelse/beslutning. 

Der har været en konstruktiv forældrehenvendelse vedr. skolens udbud af og 

udvikling inden for valgfagene for 8.-10.kl. - henvendelsen har været drøftet på 

lærerrådsmødet - og skolen vil fortsat have fokus på at udvikle på valgfagene. 

Der har været afholdt møde i skolens forhandlingsudvalg (udvalget består af 

skolens ledelse samt tillidsrepræsentant, suppleant for tillidsrepræsentant og 

lærerrådsformand). På mødet var der gode og konstruktive drøftelser af 

forskellige emner omkring løn og tjenesteforhold. 

 

  

b) Skolens faciliteter 

 Skolens lærerværelse står nu færdig, og det fungerer rigtig fint i hverdagen. 

Næste område, der står for tur, er renovering af skolens toiletter - planlægningen er 

i fuld gang, og der er i budgettet for 2018 planlagt en række nye tiltag. 

 

c) Undervisning  

 Uge 47 er en realuge, hvor der arbejdes med forskellige spændende emner i de  

 forskellige afdelinger. Eleverne i 9.kl. afvikler den obligatoriske projektopgave i 

 realugen, og eleverne i 10.kl. er i brobygning hele ugen. 

 

d) Andet  

 Skolens SFO-leder Britt deltog i mødet og orienterede først om skolens SFO  

(antal børn, personale, målsætninger og fokusområder, indhold/aktiviteter i SFO-

tiden, samarbejdet med indskolingens lærere, m.m.).  

Britt orienterede også om de kommunale planer om at indføre tidlig skolestart, og  

hun redegjorde for de forskellige modeller, der arbejdes med omkring en mulig tidlig 

skolestart og konsekvenserne af de forskellige modeller. 

Der forventes afklaring i løbet af marts 2018 vedr. modellen for tidlig skolestart. 

Haderslev Realskole forventes at følge den kommunale model. 

 

4. Økonomi: Budget 2018 forelægges til godkendelse 

Budgetønsker og forslag til budget 2018 gennemgået. Bestyrelsen godkender 

budgetforslaget samt en forhøjelse af skolepengene på 2%.  

  

5. Opfølgning på fyraftensmøde den 28. september med Jeppe Søe 

Bestyrelsen evaluerede kort fyraftensmødet. Interessant og underholdende oplæg - mange 

spændende tanker - fint at blive “forstyrret” lidt - lidt uvist, hvad oplægget skulle bruges til. 

Emnet “forældresamarbejde/forældreinvolvering” tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 



 
 

 

 

6. Fremtidig ledelsesstruktur på HR.  

Oplæg ved Henrik og Gynther om skolens fremtidige ledelsesstruktur. Oplægget drøftes på   

de kommende bestyrelsesmøder. 

 

7. Eventuelt 

 Intet 

 

 

Referent: Johnny Erichsen 

 


