
 

DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen + fælles med Havndalskolen 

Mødested: Havndal 

Mødedato: 26-09-2022                      Kl. 17.00 – 19.00 – spisning bagefter 

 Jes            valgt for 4 år 

 Michael     valgt for 4 år 

 Benedicte  valgt 2 år  

 Stine  (næstformand),  valgt 2 år 

 Henriette Valgt for 2 år 

 Maria   valgt for 4 år 

 Louise (formand),  valgt for 4 år 

 Edith   Repræsentant for personale og TR pæd. 

 Martin  Hjælper til elevrådet 

 Morten Bøvling  viceskoleleder 

 Rune Høst  Indskolingsleder 

 Mette Gudum   Skoleleder 

 

Grønhøjskolen alene:  17.00 – 18.00 
 

1. Nyt fra ledelsen 

a. Personalenyt 

b. Økonomi mm. 

2. Elevrådet. 

3. Ny børne og unge politik. De to politikker skal udvikles/fornyes. Bestyrelsen og MED skal 

komme med indput. Indskrives i vedlagte dokument – Bilag 3. 

4. Høringssvar: Lukkeuger i SFO og dagtilbud (torsdagsmail uge 35) – Frist 30. sept. (Bilag 4) 

og (Bilag 5) 

 

Forslag: Lukkeuger kan med fordel placeres i den 3. og 4. uge af skoleferien hvert år.På 

den måde harmoniseres lukkeugerne og de holdes fleksible i forhold til, hvordan 

politikkerne lægger skoleferien og skolernes forberedelsesuger påvirkes aldrig. 

5. Møde med formanden for Skoleudvalget - bestyrelsesformand og næstformand - 27/9-

2022 kl. 18.00 på Grønhøjskolen. Mødets varighed er halvanden time. (se bilag 1) 

6. Evaluering af bestyrelsens deltagelse på forældremøderne. 

7. Punkter fra forældremøder: Lys ved skolebakken og traffiksikkerhed ved busser. 

8. Skolerådsmødet 7/9 v. formanden 

9. Punkter til kommende møder 

10. Evt.  

11. Godkendelse af referat 

NB: Møde med formanden for Skoleudvalget - bestyrelsesformand og næstformand - 27/9-

2022 kl. 18.00 på Grønhøjskolen. Mødets varighed er halvanden time. (se bilag 1) 

 



 

Næste mødedato:   26-10-2022      26/10, 30/11, 1/2,29/3, 26/4, 21/6 

 

 

Forslag fra skoleledelserne til at opbygge fælles faglig udvikling på de to skole jf. punkt 4: 

Forslag til fællesmøde for faglærerne i uge 26 så det bliver så godt for børnene som muligt - 

Punktet  løftes ind i bestyrelserne. Mulighed for at mødes med konsulenterne fra Skolernes 

Udviklingscenter for at få det rette indhold i et fællesfagligt møde - Ledelsen mødes med 

konsulenterne forud for et fællesmøde. 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum. 

Mødested: Havndal 

Mødedato: 26-09-2022    

Deltagere: Michael, Benedicte, Louise, Jes, MGU, RH og MP 

Afbud: Stine, Henriette, Maria, (Martin, Edith) 

Grønhøjskolen  

1. a: Opsigelse fra pædagogmedhjælper – nyt stillingsopslag på 33 timer er oprettet. 

b: MGU fremlægger. Vi lander forventeligt på et lille overskud. Budgettet for kummunen 

er vedtaget og det ændrer ikke på den økonomiske situation.  

 

MGU beretter om, hvordan fordelingen af de to små 4. klasser fungerer i praksis. De 

justeringer og den opmærksomhed der har været ifm. oprettelsen af de to 4. klasser, er 

landet godt.  

Ift. kravet om de 19 grader i lokalerne, så bliver der hængt termometre op, og vi vil 

forsøge at ramme tallet til trods for decentral styring af termostaterne. Dertil ligger der 

planer om varmepumper til skolen.  

 

Ift. kontrakten med Tørring, så er dette et punkt på næstkommende udvalgsmøde. 

 

2. Fælleselevrådsmøde for afd. B og C.  

Ift. energispareudfordringen, så bringes dette punkt op i elevrådene. 

 

3. Ny børne- og ungepolitik. Punkt 1 forberedes til næste bestyrelsesmøde. Ideerne 

skrives i et fælles dokument, hvorpå der også er ideer fra medarbejderne. 

 

4. Høringssvar. RH fremlægger i store træk høringssvaret og fremstiller forslag til, at 

skolebestyrelsen lægger sig op ad det samlede høringssvar, der er blevet udarbejdet på 

tværs af SFO-ledelserne. Bestyrelsen giver udtryk for at de bakker op. 

 



 

 

5. Louise og Jes møder frem til mødet kl. 18.00 til 19.30 og har følgende punkter: 

1 - Tidssvarende lokaler – Fysik, biologi og H/D vises – herunder fremvisning af gulve samt 

utætheder fra tagkonstruktionen.  

2 – Bustransport til skolerne i yderområderne. Egenbetaling til arrangementer. Hvordan kan man 

stille skolerne lige? 

3 – Bløde trafikanter (sikkertrafik), bustider og transporttid. 

4 – Socioøkonomi 

 

6. Evaluering af bestyrelsens deltagelse ved forældremøderne.  

Enkelte steder manglede der forældre. Forslag til fællespasning ifm. møderne, således flere 

forældre får mulighed for at deltage.  

Tilbagemeldingen fra forældre og lærere er, at det er relevant med bestyrelsens deltagelse. 

 

7. Punktet vedr. belysning bæres også ind i morgendagens møde med udvalg, direktør og 

forvaltningschefen. 

 

8. Louise beretter om vigtigheden i at mødes på skolerådsmødet. 

 

9. Se punkt 3 

 

10.  

 

11. Referatet er godkendt af en samlet bestyrelse. 

 

Fællesmøde for Grønhøjskolen og Havndal Børneby – se særskilt referat 

 

 


