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Velkommen til Bettina Thorsøe, som er ny tillidsrepræsentant for lærerne. 
 
 

1. Tilsyn og evt. revidering af princip for undervisningens organisering 
 

Bilag:  

Princip for undervisningens organisering samt bilag med forklaringer til udvalgte fokusområder for 

april jf. princippet. 

 

Jf. princippet føres der tilsyn ved at ledelsen fremlægger: 

 

Ad. afsnittet om valgfag i udskolingen 

Det oplyses hvilke valgfag der er blevet tilbudt eleverne forud for nuværende skoleår samt hvilket 

valgfag der er blevet oprettet. 

 

Referat:  

 

Der har været udbudt 3 valgfag på 9. årgang til 2. klasser; hhv. musik, madkundskab og 

teknologiforståelse. Fint fremmøde og glade elever.  

 
Ad. afsnittet om 2. fremmedsprog 

SB orienteres om hvor mange elever der har søgt tysk hhv. fransk forud for 5. klasse. 

 

Referat:  

 

Der er 23 elever, som har valgt fransk og 47 har valgt tysk. Det betyder hhv. 1 franskhold og 2 

tyskhold for kommende 5. årgang.  

 

 

Ad. afsnittet om DSA-undervisning 

Skolen orienterer om hvor mange kommende elever der deltager i maj/juni-sproggruppen. 

Dato: Tirsdag, den 3. maj 2022 

Sted: Personalerummet 

Deltagere: Julie Deleuran 
Jacob L. Poulsen 
Gitte Pedersen 
Cathrine Voiner 
Tine Skovmøller, afbud 
Nanna G. Haugbøl, afbud 
Lee-Ann Noothong, afbud 
Laura Silberg, afbud 
Stine Lindgren 
Mille Geschwendtner 
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Referat:  

 

Der er 8 børn i maj/juni-sproggruppen. Der er ansøgt en fleksibel indsats, der skal have fokus på 

sprogudvikling sammen med børnene, samt at blive skoleparate ift. umodenhed.  

Der har været tilknyttet 1 DSA-lærer i år. Det er planlagt at udvide med en ekstra DSA-lærer i 

kommende skoleår, da vi ser flere børn med dansk som andetsprog.  

 

SB skal beslutte, om princippet skal revideres, og hvordan det evt. skal foregå. 

Der føres løbende tilsyn med princippet henover februar, marts og april måned. Ved mødet i marts 

blev det besluttet: 

“Ift. revidering af princippet besluttes det at, der er brug for revidering. I det skolen ikke kan levere 

de ønskede oplysninger som princippet foreskriver. Revideringen finder sted efter endt tilsyn i 

maj”. 

 
Referat:  

 

Princippet drøftes og udkast til revidering i første PU-møde og præsenteres ved SB-møde 

umiddelbart efter. Arbejdsgruppe besluttes til SB-mødet i august ift. videre revidering.  

Tilsynet er gennemført.   

 

 

2. Tilsyn og revidering Princip ”Åben skole” 
 

Bilag: Princcip for Åben skole 

SB skal beslutte, om princippet skal revideres. 

 
Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved at: 

Princippet er et punkt under Princip for skoledagens organisering, og der føres derfor tilsyn i 

sammenhæng med dette. 

Tilsynet foregår ved, at ledelsen årligt jfr. Skolebestyrelsens årshjul, fremlægger 

timefordelingsplanen og plan for organisering af skoledagen for kommende skoleår. 

Timefordelingsplanen blev fremlagt for skolebestyrelsen ved sidste skolebestyrelsesmøde. 

Referat:  

Årshjulet skal tilrettes sammen med den nye bestyrelse ift. hvor ofte og hvornår der føres tilsyn 
med principperne.  

Skoleledelsen har møde med den nye erhvervsplaymaker i kommunen i næste uge, og der er flere 
ting i støbeskeen, som skal udforme sig. Skoleledelsen ønsker at revidere princippet, så det er 
mere tidssvarende, hvad vi gør - at princippet giver mere plads til udvikling, da vi er under meget 
udvikling. Der er pt. gang i masser af retænkning i den forbindelse. Det vil give god mening at 
arbejde med det i PU, så det bliver mere præciseret, hvordan det er her på HOL.  

Ift. tilsyn, så har der ikke været meget mulighed for åben skole, men der har været gennemført 
nogle skolekoncerter, praktik for 8. årgang, ture ud af huset samt besøg fra ungdomsskolen og 
sundhedskaravanen i udskolingen.   

Aftaler:  

Princippet revideres. Tilsynet er gennemført. 
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3. Tilsyn og revidering Princip ”Understøttende Undervisning” 
 

Bilag: Princip for understøttende undervisning 

 

“Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved at: 

Princippet er et punkt under Princip for skoledagens organisering, og der føres derfor tilsyn i 

sammenhæng med dette. 

Tilsynet foregår ved, at ledelsen årligt jfr. Skolebestyrelsens årshjul, fremlægger timefor-

delingsplanen og plan for organisering af skoledagen for kommende skoleår”. 

 

Det er nu muligt at konvertere UUV til to-lærertimer i skoleåret 22/23 også. Det ønsker skolen at 

benytte sig af.  

 

SB skal beslutte, om princippet skal revideres. 

 

Referat:  

 

Udfordringen er, at vi kun har fået lov endnu et år at konvertere den understøttende undervisning. 

Så en revidering skal eventuelt udskydes - eller også skal der skrives ind, at det er for et år - eller 

også skal der skrives ind, at vi pt. gør noget andet, fordi vi har muligheden for det.  

 

0.-4. årg: USU aktivitetsbånd er udgået. Resten er fulgt.  

5.-9. årg: Vi har ikke klubpædagog her på skolen, men får økonomi fra klubben til ressourcerne i 

stedet. Resten er fulgt.   

 

Skoleledelsen har taget initiativ til samarbejdsmøde med klubben omkring mere samarbejde 

omkring børnene. Der er i gang med nye idéer til mere samarbejde, samt aftalt kvartalsmøder på 

fagligt lederniveau ift. koordinering, vidensdeling mm. 

 

Aftaler:  

Der revideres/fjernes de aspekter, som ikke foregår mere - og tilføjes, hvad vi gør i næste skoleår. 

Skoleleder foretager revidering og sender ud pr. mail. Revideret princip godkendes på skrift.  

Tilsynet er gennemført. 

 
 

4. Skolens fagfordeling: Orientering og drøftelse af kommende skoleårs 
planlægning 
 

Skole/hjem-samarbejde  

Skolen har et ønske om afholdelse af fysiske skole-hjem-samtaler. 

Men på baggrund af erfaringer fra coronaperioden med virtuelle skole-hjem-samtaler, hvor 

personalet har oplevet en højere deltagelse ved samtalerne, ønsker skolen at give forældrene 

mulighed for, at afholde samtalen virtuelt/en forældre deltager virtuelt, hvis dette passer bedst ind i 

hverdagslivet.  

 

Referat:  

 

Opmærksomhed på at oprette eksternt link, så forældre kan komme på uden at være på børnenes 

chromebook.  

 

Princippet omkring skole-hjem tages op på næste møde, hvor der aftales specifikt, hvilke 

områder/overskrifter, der skal revideres/brainstormes på. Brainstorm over hvad vi vil og revidere 

der fra. Husk input fra kontaktforældremødet til brainstorm.   
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Svømning 

Skolen ønsker at flytte svømning fra 4. og 5. årgang til 3. og 4. årgang. Det vil betyde at der i 

skoleåret 22/23 vil være svømning på både 3., 4. og 5. årgang. 

 

Referat:  

 

SB bakker op om beslutningen.  

 

Konvertering af UUV (understøttende undervisning) 

Undervisningsministeriet har også i det kommende skoleår gjort det muligt, at skolerne kan vælge 

at konvertere UUV. 

På baggrund af gode erfaringer fra dette skoleår ønsker skolen, at benytte sig af denne mulighed 

på følgende måde: 

- Omlægning af morgenbånd fra 8-8.30 til 8.15-8.30, hvilket vil betyde 66 lektioner til ekstra to-

lærer-id pr. klasse pr skoleår fordelt på 37 uger  

- Omlægning af lektiecafé på 6. årgang, hvilket vil betyde 40 lektioner til ekstra to-lærertid pr. 

klasse pr. skoleår fordelt på 37 uger. 

 

Referat:  

 

Omlægning af lektiecafé fra 6. årgang og op, hvilket vil betyde 40 lektioner til ekstra to-lærer-tid pr. 

klasse pr. skoleår fordelt på 37 uger. 

 

Personalet ønsker efter samarbejdsmøde på skolen at fastholde morgenbånd, men korte det ned 

til et kvarter for at få mere to-lærer-tid.  

 

Der har været afholdt evaluering med udskolingslærerne ift. konvertering i indeværende skoleår. 

Virkelig gode erfaringer med to-lærer-timer og oplever at rykke på faglighed, holddeling og 

relationsdannelse. Udskolingen ønsker to morgenbånd kl. 8.15 om ugen til månedlig fælles 

samling i afdelingen og opsamling mm. Resten af UUV ønskes anvendt til basistimer fortsat.  

 

SB bakker op om beslutningen. Der kigges på årshjulet i forhold til at invitere nogen med til at 

fortælle om, hvordan det går og hvordan to-lærer-timerne og morgenbåndene anvendes.  

 

5. Evaluering af skolens anti-mobbestrategi 
 

Bilag: Antimobbestrategi juni 2019 

  
Baggrund: Strategien skal sikre at skolen arbejder forebyggende og sikrer trygge fællesskaber og 
godt klassesammenhold. Det er aftalt, at skolebestyrelsen fører et årligt tilsyn med arbejdet. 
 
Referat: 
Hvis der er en oplevelse af mobning, hvis ordet bliver anvendt, laver skolen et straksnotat forud for 
en evt. handleplan. Efter samarbejde med forældre og elev, er det er ikke altid henvendelsen og 
straksnotatet udmunder i en handlingsplan. 
I dette skoleår har der været 3 henvendelser om mobning, hvor der ved 2 af møderne blev 
udarbejdet handlingsplaner. De konkrete tiltag i den forbindelse har betydet at sagerne er lukket 
nu. 
 
Antimobbehandleplanen skal trækkes frem igen ift. de tiltag der ikke har været mulige at 
gennemføre f.eks opfølgning på morgensang med eleverne. 
Der er tiltag der er ændret f.eks. gallafest i udskolingen og halloween på mellemtrinnet. 
 

Aftale: Skoleledelsen tilpasser antimobbestrategien og sender den derefter ud til kommentering og 

evt. tilføjelser i bestyrelsen. 
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6. Årsberetning 
 

Det blev på mødet i marts besluttet, at årsberetningen fremlægges på orienteringsmødet forud for 
skolebestyrelsesvalget. Mødet afholdes tirsdag den 17. Maj kl. 17. 
 
Formanden ønsker input fra skolebestyrelsen til årsplanen, som skal medbringes til mødet. 
Årsberetningen gøres derefter færdig og rundsendes pr. mail til godkendelse i bestyrelsen. 

Referat:  

Formanden foreslår: 
- At årsberetningen afvikles samme aften som ved orienteringsmødet ift. skolebestyrelsesvalget. 
- Årsberetningen laves som en præsentation hvor de forskellige SB-repræsentanter på skift 
fortæller om udvalgte områder, der har været arbejdet med igennem året. 

Vigtige fokuspunkter: 
Trafik 
Byggeri 
Kommunikation og synlighed - facebookside 
Fælles kontaktforældremøde 
Principper - hvad har vi haft oppe at vende 
Høringssvar 
Fælles forældrearrangement med Præstemoseskolen 

Send evt. yderligere fokusområder der skal medtænkes i en præsentation til skoleleder. 
 

Aftaler: 

Formanden laver opsætning til præsentation af årsberetning, med både plads til fortælling ud fra 

punkter og til uddybning via tekst, som rundsendes til SB, hvorefter man kan skrive sig på et emne 

og uddybe yderligere. 

 

 

7. Forældretilfredshedsundersøgelse 
 

Bilag: Procesplan, resultater af undersøgelserne samt oplæg til handleplaner fra MED 

 

De to undersøgelser for hhv. skole og sfo er foretaget 12/10-7/11 2021. 

MED-udvalget har lavet udkast til handleplaner, som skal drøftes og godkendes i SB. 

 

Referat:  

 

Fokuspunkterne er valgt og prioriteret, så der er mulighed for at arbejde med få områder, men 

derimod gå i dybden med dem. Det er undersøgt med fagligt center, at det vi ikke behøver at have 

fokuspunkter for alle områderne.  

 

Der lægges mærke til, at der er 20 % som ikke er tilfreds med mængden af uro og larm i 

klasserne. Det skal vi også være opmærksomme på.  

 

Skal der laves en introduktionstekst, hvor vi skriver, hvad vi er opmærksomme på generelt i 

undersøgelsen, og så derefter gå ned i de udvalgte fokuspunkter?  
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Obs på at måske ikke alle arealer står klar ift. mere motion og bevægelse.  

 

Kan facebookgruppen være med til at styrke dialogen med forældrene i SFO’en? Hvad med SFO 

rådet - kunne de indtænkes? 

 

Aftaler:  

Der laves en introduktionstekst med generelle opmærksomhedspunkter, så det gøres tydeligt og 

synligt, at der også arbejdes løbende med disse, inden de udvalgte fokuspunkter udfoldes.  

 

Handleplanen gøres færdig af skoleledelsen og offentliggøres. Rettelser kan gives efter, så rettes 

der til.  

 

Handleplanen tages med på førstkommende SFO-råds møde i det nye skoleår. 

 

 

8. Forberedelse af møde med kontaktforældrene 
 
Bilag vedlagt: Udkast til dagsorden 
 
Mødet afholdes onsdag den 11. maj kl. 17 i skolens personalerum. 
 
Referat:  
 
Der drøftes hvilken type punkter, der giver mening for et fælles kontaktforældremøde.  
Punkterne må gerne have karakter af vidensdeling, erfaring eller udvikling og opleves relevant for 
størsteparten af kontaktforældrene.  
 
Idéer til punkter på dagsordenen:  
 

● Kunne antimobbestrategien være på dagsordenen og allerede nu give et skud ift. 
synlighed? 

● Og hvis handleplanerne ift. forældretilfredshedsundersøgelsen er færdige, kunne det også 
være en idé at præsentere for dem.  

● Informere om skolebestyrelsesvalget. 
 
Aftaler:  
 
Dagsorden til fælles kontaktforældremøde drøftes forinden på SB ift. sparring og punkter.   

 

Meddelelser 
 

Formand 
 
Skoleleder 
 
Facebook-side: Endelig oppe at køre og det er dejligt. Efter sommerferien skal det præsenteres 
godt for medarbejderne og inddrage dem ift. hvordan vi dagligt drifter den.  
 
Meddelelsesbog: Afventer om vi skal have fælles lokal aftale omkring det.  
 
Orientering om projekt for afsætningsområde på Planteheldvej: Den kommer. 

Orientering om byggeprojektet og udearealer: Søges om Skybrudsprojekt + andet projekt ved 

boldbanen.  
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Andre 
 
Opfølgning på kommunens sundhedsmøde: Det blev aflyst pga. manglende tilmelding.   

 

Eventuelt 
 

HUSK SB-valg - nudge forældre 

 

Referat 
 

Fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Referat udsendes 
senest 10.5.2022. 
 
 
Referent Mille 
 


