
   
 

Grønhøjskolen  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen 

Mødested: Havndal 

Mødedato: 27-09-2021  

Kl. 17.30- 20.00  

Første time i hver sin bestyrelse og anden time fælles 

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret. 

1. Godkendelse af dagsorden - udsendt før mødet 

2. Meddelelser 

a. Frihedsgrader 

b. Økonomi 

c. Skoleårets opstart 

d. corona pt.  

e.  

 

3. Årskalender for 22-23 til gennemsyn og evt. kommentering se bilag 

4. Principper for optagelser i undervisningen 

5. Dialogmødet med politikkere 

6. Evt. 

Dagsorden fælles med Havndal 

7. Samarbejdet  

a. Fagligt og vhj.a. test  

b. Fælles arrangemeneter mellem eleverne - idrætdag, årgangsvis mødes  én gang.   

c. Besøg og info om Grønhøjskolen tidligere til forældremøde i Havndal Grønhøjskolen 

ønsker ideer og tilbagemeldinger fra de to bestyrelser. 

d. Åbent hus 

e. Inklussionspædagog besøger klassen et par gange. 

f. Alm forældremøde + klasserne møder hinanden i juni.l 

8. Hvordan kan vi bruge hinanden skolerne imellem 

a. ressourcer 

b. lokaler til overnatning 

c. andre ideer 

9. Feriekalender 

10. Facebooksiden - hvordan holder vi liv i den på en god møde - ideer?r 

11. Kommende møde - punkter» 
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REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum. 

Mødested: «Havndal » 

Mødedato: 27/8 2021  Næste mødedato:  

Deltagere: «Tanja, Maria, Louise, MGU, RH, MP, BR, KB » 

Afbud: «Charlotte, Stine, Elevrådsrepræsentanterne» 

1. «Ad1 - Dagsordnen er godkendt» 

2. Ad2 - Meddelelser 

a. Punkt følger 

b. MGU informerer om antal elever der er visiteret til specialtilbud samt elever med 

skoleværing i disse tilbud.  

Skolen får en pulje penge, der ikke er øremærket til noget specifikt, men skal fordeles 

på alle poster. MGU lægger op til et større samarbejde med bestyrelsen desangående.  

c. Informeret på foregående møde 

d. Der informeres om testtider og beredskab i tilfælde af smitte. Testning på skolen to 

gange pr. uge indtil ultimo september. Herefter testes en gang på skolen pr. uge. D.d. 

har forvaltningen informeret om, at elever ned til 9 år kan testes. Dertil skal udformes 

og udsendes en samtykkeerklæring.  

3. «Ad3 - Bestyrelsen har fået kalenderen for 22/2 til gennemsyn og har mulighed for at 

kommentere på den. Bestyrelsen har ingen kommentarer» 

4. Ad4 – Principperne for optagelser i undervisningen gennemgås således bestyrelsen kan 

kommentere på indholdet. Der er umiddelbart ingen kommentarer fra bestyrelsen til 

indholdet.  

5. Ad5 – MGU refererer fra dialogmødet med politikerne. MGU, KB og Louise var deltagere. 

Udbyttet var godt og det gav god mening at diskutere indsatsområder, skoleplan mv. 

aftalemålene ”folkeskolen som førstevalg, skolen for alle samt fremmøde” blev præsenteret.  

6. Evt. Hvilke billeder må lægges op på facebook? Der findes retninglinjer på området vi følger.  

Fælles med Havndals bestyrelse: 

7. Ad7 – Samarbejde 

a. Anette forklarer om de aktører, der har været af sted. Efterfølgende er der indledt et 

samarbejde omkring, hvilke tests der anvendes på de to skoler og hvordan dette kan 

komme i spil i samarbejdet således der er noget sammenligneligt grundlag. Der 

arbejdes ligeledes på et fælles, fagligt ståsted (fokus på fagene).  

b. Fællesarrangementer mellem eleverne. Idrætsdag og socialt arrangement for 

indskolingen. For mellemtrinet er der planlagt med et par arrangementer i løbet af 

året. Arrangementerne afholdes skiftevis på de to respektive skoler. Der er positive 

tilbagemeldinger fra begge bestyrelser ift. Elevernes udbytte.  

Der kommer forslag fra Havndals bestyrelse om endnu et arrangement for at styrke 

overgangen fra mellemtrin til udskoling.  

Grønhøjskolens bestyrelse bakker op og kommer med forslag om en fælles fest eller et 

grillarrangement arrangeret af forældrene. Der er enighed om, at så længe rammerne 

er der, skal eleverne nok skabe relationer. MGU taler ind i at bestyrelserne skal i gang 
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med forældresamarbejdet igen – møde med forældrerådene – da dette arbejde har 

ligget stille i Corona-tiden.  

 

c. Besøg og info om Grønhøjskolen tidligere til forældremøde i Havndal. Der opstår et 

ønske i bestyrelsen fra Havndal om, at der både inviteres forældre fra 4. 5. og 6. 

årgang til forældremøde på Grønhøjskolen, da mange allerede i disse klasser overvejer 

hvilken skole der skal vælges.  

MGU fremlægger et forslag om at elever fra Grønhøjskolen kan engageres til at være 

en del af mødet, fremvisning og fortællingen om Grønhøjskolen.  

Der er stor opbakningen i begge bestyrelser angående dette endnu større 

arrangement. Grønhøjskolen planlægger og præsenterer. 

d. Åbent hus – se ovenstående punkt 

e. Inklusionspædagog på besøg – MGU refererer til at denne kan deltage ifm. 

klassedannelser.  

f. Alm. Forældremøde og eleverne møder hinanden i juni – 6. årgang. 

8. Ad8 – Hvordan kan vi bruge hinanden skolerne imellem 

a. Ressourcer – vejledere, ressourcepersoner mv. 

b. Lokaler/skoler/udeområder 

c. Andre ideer – forslag om evt. fælles foredrag, oplæg mv. Det handler om at vænne sig 

til at når den ene skole har en god ide, kan muligvis også have kvalitet på den anden 

skole. Man kan altid lade sig inspirere af andre skolers samarbejde.  

9. Ad9 – Feriekalender – Bestyrelserne tænker begge at kalenderen for 22/23 er fin. Der 

indkommer et forslag om på forhånd at indgive et fælles høringssvar angående placeringen af 

ex. Juleferien ud fra et forældreperspektiv og afvikling af ferie i den forbindelse. Bestyrelserne 

er enige om at udarbejde et fælles høringssvar om kalenderen 22/23 og indføre en 

bemærkning vedr. ovenstående. 

10. Ad10 – Facebooksiderne – Restriktionerne gør det svær at genkende børnene. Havndal synes 

det er svært at holde liv i siden. Skolerådet har haft besøg af konsulenter vedr. anvendelsen af 

sociale medier. Der er efterspurgt besøg af en sådan konsulent ud på skolerne for at klæde 

medarbejderne på ift. Regler og retningslinjer.  

11. Ad11 – Kommende møde – punkter: Opfølgning og evaluering.  


