
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
4. oktober 2018  kl. 17-19  

Korning Skole i personalerummet 1.sal 

Referat skrevet med blåt 

Ordstyrer: Kirsten Referent: Martin  
● Godkendelse af referatet fra forrige møde 

○ Referat godkendt fra sidste gang 
 

● Opmærksomhedspunkter fra  mødet i Hornsyld mandag den 10.09 for nye 
skolebestyrelser.Slides er tilsendt fra mødet. 
17.10 - 17.20 (Lotte, Kirsten, Olga og Tove)  - Orientering  

 
● Budgetopfølgning 

17.20 -17.35 - Status og drøftelse 
○ Aula skal erstat det i dag kendte intra afsat 0,5mio. (implementering af Aula) 
○ Relationel koordinering → hvor der bruges mindre tid ved at vide præcis 

hvem, hvor og hvad der skal sendes afsted. 
○ Både skole og børnehave arbejder med punktet at organiserer tingene 

anderledes, der kan være med til at spare. 
○ Budgettet der fremlægges (Peter Hüttel), er sendt af Tove på mail, og drejer 

sig om generel besparelse i Hedensted Kommune.  
○ Budgettet fra Peter Hüttel er gennemgået, og den samlede bestyrelse har ingen 

yderligere kommentar. 
○ Eget budget: 

■ der mangler at blive tilført 260.000kr 
■ 1 gangs udgifter, kan forklare overskridelse i driften af de større 

udgifter. 
■ Minimumsnormering  i USFO er ikke helt afstemt med budget, men 

Olga har sørget for det er på plads - der er kun noteret 23 børn, men 
skal være 26 børn, som USFO’en for lønninger til. 

■ Når alt kommer til alt, så vil der være en overskridelse i budgettet på 
løn. 

● der kan afhjælpe er tilførslen af de 260.000kr 
● VIP normeringen 

■ Overskridelsen lyder på ca. 5%, hvilken er for højt. 
■ Det der var regnet forkert sidste år er kommet ind i det nye budget. 



■ Der er lavet en handlingsplan på hvad der kan gøres for at hente de 
manglende midler ind, og udfordringen lægges der ikke skjul på. 
 

● Handleplan i forhold til læringsledelse 2017-19 
17.35- 18.00 - Orientering (Olga og Tove) og dialog 

○ Olga: 
■ Pr. 1 juli kom den nye dagtilbudslov. 
■ Dannelse, læringsmiljø og leg (før var læring som faglæring) 
■ Det bliver gjort op ved at spørger om den sociale del, som også skal 

være en del af læringen. 
■ Forældre skal være en del af alle fagpersoners arbejde, de skal tage 

ansvar.. 
■ Bæredygtig velfærd som der skal gøres for børnene. 
■ Hvordan får vi vores læringsmiljø til at være mindre støjende. 
■ Når forældre stiller krav til USFO, så bør det også være muligt at 

USFO personalet stiller krav til forældrene. 
■ Konklusionen af USFO tilsyn nævnt, og den var godt modtaget og en 

god rapport, der nævnte at der stadig er arbejdsområder, men alt i alt så 
følger USFO’en det kommunen har givet af retningslinjer. 

■ Oplæg til næste personalemøde, hvor familie-centeret kommer ud og 
snakker. 

■ SFO’en bliver inddraget omkring ‘Børns og unges brug af fritids- og 
klubtilbud’ fra Danmark Evalueringsinstitut, de 4 kendetegn. 

■ Lotte - kom med forslag om at alle børn kan blive gennemgået ved at 
have 3 børn på dagsordenen ved møderne hver gang. 

○ Tove: 
■ Venter med skolens læringsplan. (evt. sendes ud til bestyrelsen.) 
■ kommentar kommer med til næste gang. 

 
● Læringsmiljø i børnehave/skole/SFO (Oplæg Tove og Brian//Olga og Mette) 

18.00-18.25 Oplæg og dialog 
“Forældrene på banen” sammen med børnehave/skole/SFO  

○ Drengepædagogik (venter med til næste gang) 
○ De syv kompetencer 

■ Min uddannelse kan der kigges på hvordan reaktionerne kan være fra 
børnene. 

■ Laver et fyraftensmøde på 1 times varighed, hvor forældrene bliver sat 
ind i hvad det drejer sig om. 

■ Datoer til mødet bliver drøftet af Tove og Brian, de skal gerne komme 
ud i god tid før. Forældrene kan dog altid komme forbi og blive sat ind 
i hvordan det foregår. 

○ De gyldne otte 



■ Hvordan forventer man de skal være i forhold til  
 

● Tilsyn i børnehaven  og lokal udviklingsplan 
 18.25-18.40 - Orientering (Olga) 
Er gået igennem tidligere. 

● Ny børnehaveklasseleder  
18.40-18.50 - Orientering (Tove) 

○ 22 ansøgninger 
○ d. 8/10 mødes Kirsten, Tove, Olga kl. 10:00 - 10.45 - dette er udvælgelses 

dagen til hvem der skal til samtale. 
○ 11/10 findes den første samtale sted. 
○ 40-50 interesserede. 
○ Der kigges rigtig meget efter de bløde værdier. 

 
● Punkter til kommende møder… 

○ Principper 
■ Forældre / Lærer samarbejde (grænsen for hvornår og hvad der skal 

gives ‘bagatelgrænse’) 
 

● Eventuelt 
○ Dialog møde d. 5/11 - Formandsgruppen Hedensted Facebook (Martin punkt) 

■ ind for at få referat, da det giver nogle evt. emner at snakke om. 
○ 25/1-19: “Overtag-skolen-dag” - skriv i kalenderen 
○ Kommunikation til øvrige forældre 

■ Hvordan skal der kommunikeres ud til forældrene 
○ Korninghøj (Lotte og Skipper)  

■ Sende en kurv fra Skolebestyrelsen som velkommen. 
○ 23. Oktober er der et møde i flemming - Styrk din bys brand. (Lotte forventer 

at deltage) Temaaften - Kasper Arnt 
○ Olga har meldt os i friluftrådet - den grønne spire. 
○ Søen ved siden af skolen - Lokalrådet svares tilbage at skolebestyrelsen vil 

gerne støtte op om evt. parkeringsplads der blev snakket med Olga om, men i 
særdeleshed en voksende beplantning til søen over mod skolen. 


