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Der blev afholdt 

ordinært møde tirsdag d. 17. september 2019 kl. 16:30 – 18:30, personalerummet 
 

Deltagere 

Forældrerepræsentanter 

- Morten Enni (formand)  

- Susanne Ager Höy (næstformand) 

- Christina Fürst Mogensen 

- Karolina Madsen  

- Laila Williamson 

- Peter Juel Jensen 

- Susanne Wetterstein 

Elevrepræsentanter 

- Magnus Madvig Hansen / 9B  - Sebastian Groth / 9B

Medarbejderrepræsentanter 

- Lykke Rømer - Bonnie Blicher Hedesmann 

Ledelsesrepræsentanter 

- Pernille Rigstad (skoleleder) 

- Julie Kjær Johansen (leder af indskoling/SFO) 

- Mona Dahl Andersen (kst. Leder af overbygningen)

 

Evt. afbud: Karolina (Peter Vomb deltager), Sebastian G, Magnus (Sebastian Müller Mortensen deltager) 

                     Peter Juel Jensen 
 

 

 

 

 

 

-  

Referat 
Punkt Tid Emne 

Til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

 

 Formidling, 
evt. beslut-
ning 

1 16:30 Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt  

2 16:35 Skolebestyrelsens forretningsorden 
(D/B) 

Vedtaget  

3 16:40 Møderække 19/20 (B) 
Bilag (årshjul) 

Møderække/årshjul vedtaget 
16. marts og 15. juni Christina kan ikke deltage, der 
indkaldes suppleant 

 

4 16:45 Fra eleverne (O) 
- Det lille Elevråd v. Sebasti-

an MM 
- Det store Elevråd  

Lille elevrådsmøde afholdt i dag. Referat følger. 
Emner behandlet på lille elevrådsmøde: 
5. oktober lærerens dag 
Navne til SFOen 

 

6 16:55 Skolebestyrelsens principper: Til 
drøftelse forud for evt. revidering 
(D) 

- Forældreansvar og skole-
hjem-samarbejde  

- Vikardækning 
- Hytteture, lejrskoler og lign. 

 
Bilag x 3 

 

Principperne lægges ind på AULA hjemmesiden. 
Link til siden ligger på Skoleporten.  
 
Princip for Forældreansvar og Skolehjem-
samarbejdet: Har været drøftet på afdelingsmøde 
og dernæst PU. Personalet mener, principper er 
godt. Men da tilbud om en ekstra samtale er en 
”ny” opgave, betyder det at andre opgaver må 
nedprioriteres. Derfor ønsker personalet princippet 
evalueret og drøftet igen sidst på vinteren. 
Vikardækning: 
Princippet er vedtaget med enkelt ændring i sidste 
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afsnit hvor Intra ændres til AULA 
Hytteture, lejrskole og lign.: 
Den vederlagsfri del/økonomien skal formuleres 
skarpere. Lejrskoleophold skal afvikles inden for 
den økonomiske ramme, som skolen stiller til rå-
dighed. Det er vedtaget at lejrskole skal foregå i 
Danmark. PRI arbejder på et udkast til det revide-
rede princip, bestyrelsen forholder sig til dette på 
næste møde.  
 

7 17:10 Vedtagelse af princip for  
brug af cykel, legeredskaber (løbe-

hjul, rulleskøjter mv.) 

Bilag 
 

Princippet er vedtaget  

8 17:15 Budget 2020 – høringssvar 
(høringsperiode d. 13. – 24. sept. 
2019) 

PRI gennemgik spareforslag: 

 Stadig bekymring i forhold til besparelse på 
transport til tandplejen. 

 Byggeri og anlæg, madskolen. Bestyrelsen har 
tidligere peget på dette som spareforslag.. 

 Modtageklasserne og tildeling i forhold til to-
sprogsundervisning.  

 Samling af ungdomsskolens aktiviteter. 

 Øge lærerenes gennemsnitlige undervisnings-
tid. Til 750 timer pr. år. I år er gennemsnit på 
HRS 768 timer.  

 Specialundervisning; børn med vanskeligheder 
der gør at de visiteres til Heldagsskolen. 

 Barnets 1000 første dage – investering i år. Det 
har betydning for skoledelen. 

 
En generel bekymring for at det er de svage der 
rammes. Generelt undres bestyrelsen over at det 
løft man ønskede at give folkeskolen nu er væk. 
 
PRI udarbejder et udkast til høringssvar med for-
mulering af bestyrelsens bekymring. Der ønskes en 
bemærkning omkring HRS’ økonomi. Udkast sen-
des til bestyrelsen senest fredag d.20.9. bestyrel-
sen melder tilbage senest mandag d. 23.9.  

 

9 17:40 Trivselsundersøgelsen blandt ele-
verne forsommeren 2019 (O/D): 

- Resultat 
- Handleplan 
- Værdiregelsættet, som det 

ser ud i dag 
 
Bilag X 1 

 

Julie forelagde bestyrelsen indenfor hvilke områ-
der, eleverne er blevet spurgt: Social og faglig triv-
sel, støtte og inspiration samt ro og orden. Resulta-
tet viser, at eleverne fastholder deres trivsel i for-
hold til de to første. Indenfor de to sidste – støtte 
og inspiration samt ro og orden, går vi en smule 
tilbage, hvilket kalder på vores opmærksomhed. Vi 
er allerede i gang med arbejdet med at styrke ’støt-
te og inspiration’ samt ’ro og orden’. Der er, af-
hængig af elevernes svar, forskellige, konkrete 
handleplaner for, hvordan der arbejdes med at 
styrke trivslen.  
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10 17:55 Trafikken omkring skolen 
 
Bilag  

Døgnplejen flytter op i det gamle rådhus. Dette 
giver anledning til bekymring i forhold til den trafik, 
der nødvendigvis må komme omkring skolen. 
Man kan give udtryk for denne bekymring. Vi skal i 
dialog omkring denne bekymring. Der har tidligere 
været arbejde i gang omkring trafik omkring skolen 
tidligere. PRI tager kontakt til Vej & Park i BRK.   

PRI 

11 18:05 Budgetopfølgning (O/D/B) 
 
Bilag 

Gennemgået. Det forventes, at vi går i nul.  

12 18:10 Kort orientering (O) 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 
- Fra skoleledelsen  

 

Genopslag på mellemlederstillingen. Christina vil 
gerne være med i ansættelsesudvalg. Skriv til PRI 
hvis andre ønsker at deltage 
 
Der er ansat fem nye pædagoger. Der er dog en der 
er stoppet. Vi har tilknyttet en anden ansøger tids-
begrænset i en ansættelse frem til sommer. 
 
Episode, hvor der var røgudvikling i et afsideslig-
gende lokale på skolen: Alarmen gik. Alt forløb som 
det skulle – stor ros til voksne og børn. Brandmand 
og ledelse evaluerede forløbet. Og alt var fint løst. 
Vi antager at det er et overophedet komfur der har 
været årsag til røgudviklingen. Politi og brandvæ-
sen undersøger årsagen. 
 

 

13 18:15 Evt. (O) 
 

Dejligt med positiv omtale i medierne  
Ros til SFOen – man kan mærke nye tider.  
Rundvisning i SFOen 
Billeder af ansatte på AULA. Er det muligt? Mona 
undersøger 
Der arbejdes sammen med BOFA på en genbrugs-
station på HRS og undervisning af alle elever. 

 

14 18:20 Til pressen (B) Kontaktes i forhold til Naturfagsugen 
Høringssvar sendes til pressen 

 

15 18:25 Til kommende møde(-r) (B) Rundvisning i SFO 
Hyttetursprincip 
 

 

16 18:29 Godkendelse af referat (B) Godkendt. Mødet slut kl. 18:30  
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Mødet slut kl. 18.30 

 

Christina Fürst Mogensen 

Karolina Madsen 

Laila Williamsson 

Morten Enni 

Peter Juel Jensen 

 

Susanne Ager Höy 

 

Susanne Wetterstein 

Medarbejder Bonnie Blicher Hedesmann 

 

Medarbejder Lykke Rømer 

 

Elev Magnus Madvig Hansen 

 

Elev Sebastian Groth 

 


