
 

 

HYLDGÅRDSSKOLEN    
Fmd.: Kirsten F. Matthiasen 

SKOLEBESTYRELSESMØDE   

28. januar 2020 kl. 19.00-21.30 

 

 

Referat  

Ordstyrer: Helle Ettrup, Mikael Killerich, Kenneth Jungbloot, Vivi Kattenhøj, Kirsten S. 

Christiansen, Rene Skov-Svendsen, Tina Barslund, Peer Bredtoft, Claus Larsen, 

 

Afbud: Kenneth, Kirsten S., Kirsten F 

  

FORMALIA: 

1. Godkendelse af referatet fra sidst 

Godkendt 

 

A. TILSYN: 

a. Nyt fra bestyrelsen: 

i. Status på ansættelsesforløbet til lederstillingen 

Der har været afholdt to indledende møder vedr. forløbet i forbindelse med at 

få ansat en skoleleder til Hyldgårdsskolen.  

Der er en stillingsannonce på vej. 

Der er ansættelsessamtaler i marts.    

b. Nyt fra elevrådet:  

Projektbeskrivelse af ny legeplads 

Elevrådet er præsenteret for to forslag til fornyelse af mellemtrinnets legeplads.  

Skolebestyrelsen bakker op om, at der gås videre med forslagene. Der skal tilkøbes 

mere faldsand, og i forbindelse med etableringen skal der nedlægges nyt afløb. Denne 

udgift skal skolen ikke dække.  

På mødet i marts kommer arbejdsgruppen og præsenterer det, de har arbejdet med.  

Bestyrelsen vedtager, at legepladsen købes, og at der er opbakning til alle tre 

præsenterede forslag. Det besluttes, at legepladsen købes.  

 

c. Budget og regnskab 

i. Regnskabsrapporter 2019 (se bilag) 

Begge afdelinger kommer ud af 2019 med tilfredsstillende overførsler. Der er 

dog et overforbrug på lønninger pt. pga. overnormering i personalet fra de 

sidste par år.  

Der er større udgifter på vej, som vi skal have in mente: Nye projektorer i 

Storefløj, gulvet i Hal A skal slibes og genetableres og legepladsen på 

mellemtrinnet.  

 

d. Nyt fra skolens hverdag: 

Der kommer nye computere til både elever og voksne i foråret. Dejligt:-) 

 

B. SAGSOMRÅDER: 

a. Kommunal kvalitetsrapport (se bilag) 

Den kommunale kvalitetsrapport er sendt i høring. Bestyrelsen ønsker ikke at udtale 

sig til den kommunale kvalitetsrapport.   

 

b. Skolebestyrelsesvalg 2020 (bilag) 

Der skal være valg til skolebestyrelsen i foråret 2020. Der skal vælges to medlemmer 

+ to suppleanter, da Claus, Kirsten Sejer og Helle ikke ønsker genvalg.  



 

 

Der skal være valgmøde på Hyldgård d. 2. april.  

Der sendes materialer ud til forældrene i næste uge.  

Bestyrelsen får en aktiv rolle i forbindelse med skolefesten d. 4. og 5. marts for at 

informere forældrene om valgmødet. Skolen udarbejder en folder, man kan have med 

sig rundt.  

Der opfordres til, at der skrives ud i lukkede facebookgrupper i klasserne for at 

opfordre til at stille op til skolebestyrelsen.  

(Områder bestyrelsen har arbejdet med: pallesofaer, Arla-automaten, mikroovne, 

mobilfri-skoletid, legeplads Mellemtrin) 

 

c. Praksis for screening af dysleksi 

Gennemgang af skolens testplan.  

Det er ønskeligt, at der bliver fokus på eventuel dysleksi i nærmeste familie for evt. at 

opdage dysleksien tidligst muligt. NY taler med læsevejlederne om muligheder for 

dette fremadrettet.  

 

C. PRINCIPPER FOR SKOLENS VIRKSOMHED: 

 

D.  EVENTUELT 

I forbindelse med Bennys afsked afholdes der reception for inviterede gæster d. 28. februar 

kl. 15.  

 

 

E. Punkter til kommende møder: 

a. Til foråret skal der undersøges, om der skal tilføres flere penge til understøttende 

aktiviteter i klasserne.  

b. Evaluering af princippet for hjemmearbejde i september 2020 

c. Børne og ungepolitikken på Hyldgårdsskolen. 

 

 


