
 

 

HYLDGÅRDSSKOLEN    
Fmd.: Kirsten F. Matthiasen 

SKOLEBESTYRELSESMØDE   

09-12-2019 kl. 19-21.30 

 

Klokken 20.30 serverer vi julefrokost. Derfor vil vi gerne modtage evt. afbud. 

 

Ordstyrer: Mikael Killerich, Kenneth Jungbloot, Vivi Kattenhøj, Kirsten S. Christiansen, Rene 

Skov-Svendsen, Tina Barslund, Peer Bredtoft, Claus Larsen, Helle Ettrup 

 

Afbud:  Helle, Claus og Tina 

 

Referat  

 , 

FORMALIA: 

1. Godkendelse af referatet fra sidst: 

Godkendt 

 

A. TILSYN: 

a. Nyt fra bestyrelsen: 

Intet nyt 

b. Nyt fra elevrådet:  

             Elevrådet arbejder med de forskellige sagsområder, de har valgt sig ind på.  

c. Budget og regnskab 

i. Regnskabsrapporter 1. december (tilsendt) 

Budgettet udvikler sig som forventet.  

 

d. Nyt fra skolens hverdag: 

i. Infoaften kommende bh. klasser 

Det var en god aften. Der tegner et billede af, at der bliver tre 

børnehaveklasser i kommende skoleår.  

Eleverne er blevet fotograferet. Der er omfoto d. 10. januar. Der er 

spørgsmål til billedernes kvalitet. Jette Middelhede henvender sig til Odense 

Skolefoto.  

 

B. SAGSOMRÅDER: 

i. Udtalelse til kvalitetsrapporten  

Skolen udsender den udfyldte kvalitetsrapport d. 18. december, som 

bestyrelsen kan skrive en kommentar til inden d. 13. januar. 

ii. Tilbagemelding på uddannelsesmesse for 8. kl? Hvad synes eleverne, lærerne 

og uddannelsesinstitutionerne? 

Det var en god oplevelse både for elever og forældre. Underviserne blev 

også introduceret til de forskellige ungdomsuddannelse.  

iii. Er vi for langsomme til at opdage ordblindhed? Har haft en diskussion med 

en forældre på 6. årgang. 

Punktet udsættes.  

 

 

C. PRINCIPPER FOR SKOLENS VIRKSOMHED: 

a. Principper til drøftelse og vedtagelse: 

i. Principper for lejrskoler og ekskursioner.  

Godkendt 

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



 

 

Godkendt 

 

D.  EVENTUELT 

Benny har valgt at gå på pension d. 1. marts 2020. Skolechefen indbyder bestyrelsen til et 

møde i begyndelsen af januar for at tale om processen.  

 

BN har fået en henvendelse fra nogen, der søger sponsorer til Team Rynkeby. Det bakker 

skolebestyrelsen ikke op om.  

 

Den gamle hjemmeside er stadig aktiv – NY tager kontakt for at få linket 

hyldgaardsskolen.aula.dk 

 

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 

 

 


