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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2019 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede:  Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, 

Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Signe 6.b, Ann Thagaard, Rune Nielsen, Heidi Kramer 

 

Afbud: Tina Bak, Malthe 6.a 

 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 
- Medarbejdere 

- Elevråd 
- Ledelsen 
 

Formanden;  
Afbud fra formanden. Næstformand, Line, er mødeleder. 
Møderække godkendt – første møde flyttes til den 27. aug.  

Medarbejderne;  
Der arbejdes med planlægningen af næste skoleår samtidig 
med at nuværende skoleår afsluttes.  
Vi har nu endelig fået vores go-carts ud i skolegården og det 

har vakt jubel blandt SFO børnene.  
Lige nu afvikles den Nationale Trivselsmåling i alle klasser. Det 
er en undersøgelse fra Undervisningsministeriet, der laves på 
alle landets skoler. 
Elevrådet; 
6. årgang har været på besøg på Vestervang og har været 

sammen i deres nye klasser. Det har været en rigtig god 
oplevelse. 
Ledelsen;  
Der er fokus på vores førskolebørn, hvor der næste skoleår 
dannes 3 klasser. I næste uge afholdes forældresamtaler for 
de forældre, der måtte ønske det.  
Vi får en ny lærer og en ny pædagog til skolen efter 

sommerferien.  
Der er lavet nye skemaer til næste skoleår og personalets 
arbejdstid er i gang med at blive planlagt.  
Vi bruger en del tid på AULA, hvor der er flere ting, der skal 
drøftes forud for implementeringen til august. Alle forældre 
kan nu kun komme på intra med UNI-login, som er det login, 
der skal bruges til at komme på AULA efter ferien.  

 
 

2. Referat fra Skolerådsmøde 
v/formanden 
 

Tina har været til møde i Skolerådet. Line læser op fra Tinas 
referat fra mødet, som bl.a. har drøftet en undersøgelse af 
skolernes økonomi. 

3. Ny organisering af 
specialklasseområdet 
Opfølgning 
 

I første omgang kommer aftalen ikke til at påvirke 
specialklasserne. Der kommer ændringer i form af 
egenbetaling til SFO på specialskolerne og i specialklasserne. 
Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen får fælles ledelse, men 
skolerne bliver på deres nuværende matrikler.  

 

4. Skolen for Alle 
Opfølgning 
 

Vi har haft et fælles personalearrangement sammen med 
Hornbæk Skole på Cepheus Park, hvor vi havde inviteret 
Rasmus Alenkær til at tale om inklusion og Skolen for alle. 
Rasmus er kendetegnet ved at være rigtig dygtig praktiker 
med uddannelse som både lærer og psykolog. Her på 

Hobrovejens Skole har vi efterfølgende entreret med Rasmus 
Alenkær, som vil lave to forløb sammen med personalet på 
skolen.  
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5. Skolefest 
Evaluering 
 

En rigtig fin fest, hvor vejret var helt perfekt. Det var rigtig 
dejligt med de mange kager, som forældrene havde bagt. 
Personalet har evalueret festen og der var fine 
tilbagemeldinger. Næste år lægges festen op til St. Bededag, 

således skolefesten afholdes torsdag den 7. maj – igen fra kl. 
17-20. Eleverne har fri dagen efter festen.  
Udstillingen var meget flot – eleverne havde gjort et stort 
arbejde ud af det i løbet af temaugen. 
 

6. AULA 

Orientering og drøftelse 
 

Der laves en central anvendelsesstrategi som kommer til at 

gælde for alle skoler i kommunen.  
Der kan nu downloades en Aula-app i Apple Store eller Google 
Play. Alle forældre kan med fordel downloade appen nu, så 
den er klar til august. Der arbejdes lige nu med at bruge Aula i 
stedet for SFO-Tabulex, således forældrene kun skal bruge et 

enkelt login til både skole og SFO.  
Der er kommet materiale til forældrene om Aula, som sendes 

ud på forældreintra og i e-Boks snarest. 
 

7. Evt. 
 

 

 

Næste møde den 27. august kl. 17-19. 

Møderække næste skoleår: 

27/8  - 8/10 – 27/11 – 20/2 – 20/4 – 19/5 – 17/6 

Alle dage 17.00 – 19.00 


