
 

    

 
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  
 
Dato: Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 17.30 – 20.30 
 
Sted: Personalerummet, Løsning Skole 
 
Mødedeltagere:  
René Jensen, Pia Grønvang Stilling, Jette Sørensen, Søren Herden, Martin Jacobsen, Ja-
ne Ejdal Frandsen, Linda Vainø Eriksen, Helle Vestergaard, Kia Møgelvang, Ulrik Mikkel-
sen Hansen. 
Elevrepr.: Viktoria Bajrami Carlsen (8.A) og Alexander Bajrami Carlsen (7.A). 
 
Elever deltager i hele mødet. 
 
Afbud:  
 
Mødeleder: René Jensen  Referent: Wickie Jørgensen 
 

 
1. Elevrådet orienterer. 

 
Hvad har elevrådet arbejdet med siden sidst? 
 
Der informeres om motionsdagen. Der udleveres sedler med valgmuligheder og ef-
terfølgende laves hold til dagen. 
 
De har været til elevrådsdag. Der blev talt om klima og muligheden for at arbejde 
med emnet på skolen. Der er et forslag om at lave et loppemarked med brugte ting, 
så der kom fokus på genbrug.  
Der skal vælges repræsentanter til et Hedensteds klimaråd. 
 
Der har været talt om nyt navn til specialafdelingen efter ønske fra afdelingens ele-
ver. 
 
Elevrådet skal til at stå for opfyldning af automaten fremadrettet. 
 
Lokale 22 vil elevrådet gerne have som et fast lokale, så de kan have deres ting 
der. Det må de gerne – JA skal booke lokalet. 

 
 

2. Siden sidst v. skolens ledelse 
 

Charlotte Cato er ansat som skolesekretær pr. 1.10.19, 28 timer pr. uge. 
Innovation og entreprenørskabsdage med fødeskoler – meget positive tilbagemeldin-
ger 



T3 er i fuld gang. Adgangskoden er genereret pr. barn og det er kun den ene forældres 
uni-login der er tilknyttet, og det vanskeliggør forældrenes deltagelse som ligger pt. 
Omkring 24%. 11. oktober lukker T3. 
 

 
3. Tilbagemelding fra besøg af Arbejdstilsynet v. Helle Vestergaard 

 
29. august kom AT på uanmeldt besøg og kontrollerede det fysiske arbejdsmiljø i bl.a 
faglokalerne. Der var stor ros til fagudvalgsformændene for faglokalerne. Vi fik en grøn 
smiley med en vejledning om at vi med fordel kan forbedre det fysiske miljø i indskolin-
gen. Det gik på støj/ akustik niveauet. Vi har fået en gennemgang af indskolingen med 
ingeniører fra Team Ejendomme i forhold til optimering af forhold vedr. lyd, lys og luft. 
Forslag til forbedringer er sendt videre til forvaltningen.  
 
Ift. det psykiske arbejdsmiljø, kom AT retur d. 25.9 for at interviewe personalet om det 
psykiske arbejdsmiljø. Tematikker: høje følelsesmæssige krav, vold i arbejdstiden og 
vold uden for arbejdstiden. Vi fik også her en grøn smiley og to vejledninger, samt ros 
for vores håndtering og forebyggelse af krænkelser på de sociale medier. 

 
 

4. Samarbejde med fødeskoler v. Helle Vestergaard 
 

Information til kommende forældre på fødeskoler. 
 
De første erfaringer med innovations- og samarbejdsdage. Dagene er afholdt alene 
på Løsning Skole, og det har været nogle rigtig gode dage med masser af positiv 
respons fra elever, forældre og lærere. 
 
Der afholdes overleveringsmøder med fødeskolerne, og der har vi systematiseret 
formen og indholdet på samtalerne. Der tilbydes trekantssamtaler hvor der er be-
hov. 
 
Klare aftaler om forældreinformation. 
 
Der er udarbejdet et årshjul. 
 
Status på processen med ny samarbejdsaftale, som er vendt med fødeskolernes 
skoleledere. 
 
Status på processen med bedre systematik omkring overlevering. 
 
Helle og René deltager i skolebestyrelsesmøder på hhv. Øster Snede og Ølsted 
Skole, for at tale samarbejde.  
 

 
 
 
 



 
 

5. Økonomi v. Helle Vestergaard 
 

Tilbagemelding til forvaltningen på forventet regnskabsresultat for 2019. 
 
Pga. lønkørsel, kan der på dette tidspunkt i måneden ikke trækkes en retvisende 
økonomirapport ud. På mødet gives overblik over status og gennemgang af brev til 
forvaltningen. 
 
Lønudgifterne balancerer – der har været de udgifter, vi havde forventet at have. 

  
           Vi har fortsat store udgifter til segregerede elever. 
 
 
 

6. Dialogmøde med Udvalget for læring v. René Jensen 
 

Der lægges op til udarbejdelse af ny Børne og Ungepolitik i Hedensted Kommune, 
herunder ny skolepolitik. 

 
Helle Vestergaard præsenterer gamechangere fra Folkeskolens dag. 

 
Drøftelse med input til, hvordan elever og forældre kan involveres i processen. 
 
Den 12.12 kl. 16.30 – 18.30 afholdes pædagogisk aften på skolen, hvor temaet er  

 fremtidens folkeskole. Skolebestyrelsen inviteres med.  
 
 

7. Eventuelt. 
 

Besøg af skolebestyrelsesmedlemmer på forældremøder i starten af skoleåret, og i 
forbindelse med skolebestyrelsesvalg. 
Sættes på som et punkt i juni, så vi husker det kommende skoleår. 
 

 

 
 

 


