
 

 

HYLDGÅRDSSKOLEN    
Fmd.: Kirsten F. Matthiasen 

SKOLEBESTYRELSESMØDE   

16-09-2019 kl. 19-21.30 

 

 

Referat  

Ordstyrer: Tina Barslund, Rene Skov-Svendsen, Peer Bredtoft, Claus Larsen, Helle Ettrup, Mikael 

Killerich, Kenneth Jungbloot, Vivi Kattenhøj, Kirsten S. Christiansen, 

Afbud:  Kirsten Matthiasen, Britta Aagaard, Tina Barslund, Claus Larsen 

 , 

FORMALIA: 

1. Godkendelse af referatet fra sidst: 

Referat godkendt 

 

A. TILSYN: 

a. Nyt fra bestyrelsen: 

i. Tilmelding til dialogmøde den 23. oktober 18.30-21 

Benny og Kirsten Matthiasen deltager. Hvis der er andre, der har lyst, så kan 

man melde sig til næste møde. 

ii. Budgetorientering den 3. oktober 

Mødet foregår i Hjertet kl. 19 – 21.  

 

b. Nyt fra elevrådet:  

Der har været afholdt det 1. elevrådsmøde i dette skoleår. Her blev talt om formalia i 

forhold til at sidde i elevrådet. I år skal elevrådet fortsat arbejde på at forbedre 

miljøet på fællesarealet, og så skal der arbejdet med Grønt flag – grøn skole.  

 

c. Budget og regnskab 

i. Regnskabsrapporter 1. september 2019 udsendt sammen med dagsorden 

Skolen har haft faldende børnetal. Det betyder, at der skal spares både på 

19- og 20-budgettet. Der forventes dog stadig overførsler i både skole- og 

SFO-del.  

 

d. Nyt fra skolens hverdag: 

i. Implementering af Aula  

Aula går i luften for elever og forældre i uge 43. Der kommer information ud 

til forældrene i uge 41. Hvis der er nogen, der har store udfordringer, så er 

der mulighed for at komme på skolen d. 23. oktober for at få hjælp til at 

komme på.  

ii. Skolefoto 

Skolefoto er udsat, indtil Aula kører. Her skal forældrene give lov til, hvad 

barnets foto må bruges til.  

iii. Mobilfri skoletid 

Ordningen har kørt siden august. Der har været en forældrehenvendelse. 

Ordningen kører godt.  

iv. Startpakke til frikvartererne 

Der gives en startpakke til hver klasse til forskellig ting (bat, bolde, brætspil) 

til at understøtte eleverne i pauserne. Vi afsætter et beløb til hver årgang. 

500 kr. pr. klasse. Eleverne skal inddrages i forhold til ønsker. Det evalueres 

til foråret, om der er brug for yderligere. 

 

 



 

 

B. PRINCIPPER FOR SKOLENS VIRKSOMHED: 

a. Principper til drøftelse og vedtagelse: 

i. Revidering og vedtagelse af skolens ordensregler 

ii. Vedtagelse af principper for hjemmearbejde 

Principperne godkendt 

 

C. SAGSOMRÅDER: 

a. Tilbagemeldinger fra forældremøder 

Det var godt, at læsevejlederen deltog på mødet på 4. årgang.  

God ide: når bestyrelsesmedlemmet har talt, kan man opfordre til, at forældrene lige 

summer med hinanden for at få nogle ideer til, hvad bestyrelsen evt. kunne tage op og 

arbejde med.  

Måske skulle vi tage op, om man skal komme på forældremødet hvert år som 

bestyrelsesmedlem? 

 

D.  EVENTUELT 

 

Hvis en forældre henvender sig til et bestyrelsesmedlem, så afklar formålet med punktet, der ønskes 

drøftet. Hvis det skal på dagsordenen, skal man kontakte Benny.  

 

E. Punkter til kommende møder: 

a. Principper for løbende kontakt mellem skole og hjem (Aula) 

b. Udendørs legeplads på mellemtrinnet ønskes renoveres og fornyet 

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

aktiviteter i klasserne.  

d. Evaluering af princippet for hjemmearbejde i september 2020 

 

 

 


