Skolebestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2021 kl. 17.00 – 19.00
Tilstede:
Afbud: Lene Thor, Mette Søndergaard
1. Meddelelser
 Formanden
 Medarbejdere
 Elevråd
 Ledelsen
 Ledelse SFO

Formanden: Skal til skolerådsmøde den 4. maj, der skal
bl.a. snakkes om ligestilling.
Medarbejdere: Vi er i gang med forberedelser til
skolefesten og temaugen. Førskolen – børn og personale er
faldet godt til. Alle pædagogerne har haft 2 kursusgange
med Helle Overballe
Ledelsen: Vi har fået ny viceskoleleder – Lisbeth Lauersen.
Hun har første arbejdsdag mandag den 2. maj.
Torsdag 28.4.kl.10-11.30 kommer Auma Obama med følge
på besøg på skolen for at se høre om det danske
skolesystem. Hun skal også se på undervisning ude i
klasserne.
Tirsdag den 10. maj begynder en mindre gruppe af ukrainske
børn på vores skole. De modtager undervisning i vores
sprogcenter. Vi har ansat en ukrainsk kvinde frem til
sommerferien, om skal varetage undervisningen sammen
med et par af vores lærere på skolen.

2. Skoleårets planlægning
- forkortet skoledag

Bilag.
LH gennemgår bilag om søgning af forkortet skoledag.
Det er blevet behandlet og godkendt af skolebestyrelsen

3. Skolefest
Skal bestyrelsen have en opgave?
Drøftelse

HP fortæller om temaugen og skolefesten. Emnet for
temaugen er bæredygtighed.
Forældrene i bestyrelsen får ikke en særlig opgave til
skolefesten.

4. Ligestillingspolitik (bilag)
Drøftelse

Gennemgang af bilag. Vi har haft en kort drøftelse.

5. Skolebestyrelsesvalg
Orientering

Nyvalgt bestyrelse fra 1. august 2022:
Line Tarp
Tina Kjærgaard Bak
Rune Nielsen
Jeppe Pedersen
Malou Munch
Natascha Filtenborg
Lene Falkenberg Kessel
Lene Mørch Thor
Bestyrelsen mødes den 2. juni og konstituerer sig selv.

6. Forældremøder
Drøftelse

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

Det er oplevelsen, at fremmødet til forældremøderne er
dalende jo længere op i skoleforløbet, man kommer.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvad man kan gøre, for at
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få flere til at deltage i forældremøderne og bakke op om
forældresamarbejdet med skolen.
Drøftelsen tages med til næste personalemøde, hvor
medarbejderne skal komme med input.
Punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde.
7. Høring om pulje til praktisk
medhjælp

Skole– og uddannelsesudvalget
sender forslag om at forøge puljen
til praktisk medhjælp i høring.
8. Kommende punkter

Bilag.
Gennemgang af bilag om praktisk medhjælp
Bestyrelsen laver et høringssvar.

Mødedatoer næste skoleår
Forældremøder

9. Evt.

Næste møde torsdag den 2. juni 2022 kl. 16.30-19
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