
 

 

HYLDGÅRDSSKOLEN    
Fmd.: Kirsten F. Matthiasen 

SKOLEBESTYRELSESMØDE   

14-11-2019 kl. 19-21.30 

 

 

Referat  

Ordstyrer: Peer Bredtoft, Claus Larsen, Helle Ettrup, Mikael Killerich, Kenneth Jungbloot, Vivi 

Kattenhøj, Kirsten S. Christiansen, Rene Skov-Svendsen, Tina Barslund 

 

Afbud:  Helle, Rene, Kirsten S. og Kenneth 

 , 

FORMALIA: 

1. Godkendelse af referatet fra sidst 

Referat godkendt 

 

A. TILSYN: 

a. Nyt fra bestyrelsen: 

i. Høringssvar til budget 2020 

BN har videresendt høringssvaret fra bestyrelsen. 

ii. Tilbagemelding fra møde om Børne-Unge politikken 

Benny, Vivi og Kirsten Fugl deltog i mødet. 

Man skulle besvare spørgsmål ud fra B&U-politikken. Det fungerede godt. 

Derefter skulle man forholde sig til, hvad man allerede oplever i sin 

institution med udgangspunkt i politikken, og hvad man så ville gå hjem at 

arbejde med i forhold til politikken. Det kommer på som et punkt på et senere 

bestyrelsesmøde.  

iii. Udtalelse til kvalitetsrapporten 9. dec. 

Oplæg og input til indholdet til bestyrelsens afsnit til rapporten tages op på 

mødet d. 9. december, så bestyrelsen kan nå at udtale sig senest d. 17. 

december.   

 

b. Nyt fra elevrådet:  

Nikolai er formand, og Mads er næstformand. 

Elevrådet arbejder med: 

Grønt flag – grøn skole med temaet ”Affald” 

Udearealerne i Mellemfløj 

Interiør i Udskolingen 

Emner til debat: 

Der arbejdes på at få mobilerne tilbage i skolerne.  

Det er en udfordring, at man ikke kan bruge mobilepay i boden. 

 

 

c. Budget og regnskab 

i. Regnskabsrapporter 1. november (tilsendt) 

Hvis der er spørgsmål til regnskabsrapporterne, bedes de sendes til Britta og 

Mette, der derefter vil svare.  

 

d. Nyt fra skolens hverdag: 

i. Aula cafe 23. oktober 

Der kom ikke nogen til cafe’en. Implementeringen er Aula er gået over al 

forventning.  

ii. Tilbagemeldinger om personlige oplysninger/foto 



 

 

Odense Skolefoto kommer d. 2.-6. december. Alle børn har fået udleveret 

fotoseddel.  

 

 

B. SAGSOMRÅDER: 

a. Status på paragraf 16 d (2-lærerordning på mellem og storefløj) 

Bestyrelsen blev orienteret om de forskellige indsatser på de årgange, der har fået 

omlagt to uuv.-timer til to-lærer-ordning.  

b. Anbefalede skoleveje 

Link: http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/ 

Bestyrelsen blev præsenteret for hjemmesiden, hvor man kan finde oplysninger om 

anbefalede skoleveje m.m.  

 

 

 

C. PRINCIPPER FOR SKOLENS VIRKSOMHED: 

a. Principper til drøftelse og vedtagelse: 

i. Principper for lejrskoler og ekskursioner.  

Princippet tilrettet og godkendes på næste møde 

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

Princippet tilrettet og godkendes på næste møde 

 

D.  EVENTUELT 

Datoerne for Skolebestyrelsesmøderne vil blive skrevet ind i Aula-kalenderen.  

 

E. Punkter til kommende møder: 

 

a. Udendørs legeplads på mellemtrinnet ønskes renoveres og fornyet 

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

aktiviteter i klasserne.  

c. Evaluering af princippet for hjemmearbejde i september 2020 

d. Børne og ungepolitikken på Hyldgårdsskolen. 

 

Mødet d. 9. december: 

- Børne- og Ungepolitikken: hvordan bliver den sat i spil på skolen? 

- Udtalelse til kvalitetsrapporten 

- Endelig godkendelse af de to principper fra d. 14. nov.  

 

 

http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/

