
Referat af skolebestyrelsesmødet d. 27.08.19 

Deltagere:  

 

Afbud fra: TLU 

1. Godkendelse af referat fra sidst Tjek! 

2. Nyt fra elevrådet - Elevplantede træer, er en ny kampagne fra OFE, 

som går ud på at ledelse og elevråd for at lyse på 

klimaet og bæredygtighed. 

- Borgermøde for børn- og unge med Susanne 

Crawley og Peter Rahbæk Juhl holdes på Holluf 

Pile Skole d. 13. september. 

3. Ledelsen informerer 

 

Opmærksomhedskrævende fravær er defineret ved: 

 

- Opdaterede fraværsregler. 

- De elever, der har opmærksomhedskrævende 

fravær skal der udarbejdes handleplan, og vil ikke 

kunne få skoleledelsens tilladelse til 

ekstraordinær frihed. 

 

Uanmeldt besøg afarbejdstilsynet i kommende år: 

- Besøg fra arbejdstilsynet skyldes en ledning, der 

lå på tværs af et lærerforberedelseslokale, der 

gav et strakspåbud sidst, 

 

 

4. MOT i Ungemiljøet - Kører godt på 2. år, og Trine Aarhus (lærer) er 

netop nu på uddannelse. 

5. Digital dannelses-princippet - Lagt på hjemmesiden 

- Hvert årgangsteam fremlægger for 

forældremøderne, hvordan der arbejdes med det. 

- Bestyrelsen sender infobrev ud til  

- Idé fra medlem: Telenor kører kampagne 

a. Princip for lektier på HPS – Drøftelser og 

inputs. 

- Ledelsen har udarbejdet retningslinjer for lektier 

på HPS. Dette er gjort i forlængelse af, at træning 

og studietid er fjernet på skemaet. 

- Der er særligt i ungemiljøet behov for, at der kan 

forventes, at eleverne forbereder sig til 

undervisningen hjemme. 

- Vi ved, at læsning hos de yngste konsolideres 

ved træning hjemme. 

- Bestyrelsesmedlem: Jeg er for lektier, da lektierne 

hjælper os forældre til understøtte vores børns 

indlæring og en viden om, hvor ens barn er 

fagligt.  

- Træningsopgaver der giver mening.  

- Der er også elever der efterspørger træning. 

- Det vil være fedt, hvis de stærke elever også 

kunne udfordres.  

- Lektiekoordinering i klasseteamet, så det ikke er 

seks fag, der er lektier for i.  

- Ungemiljøet og afleveringer – er de rustet godt  

nok til det pres, der fx kommer på gymnasierne. 

- Skal dem der er effektive have endnu mere. 

- Ansvar ud over skoletiden. Studievaner, 

læringsstrategier, evnen til at fordybe sig, lære at 

lære 

- Samarbejde mellem skole og hjem 

- Overgangen fra folkeskole til ungdomsskolen: 

Lektier findes på alle uddannelser. 



- Indblik i ens børns hverdag, faglighed og trivsel 

og vil frigøre tid til skolehjemsamtalerne. 

- Det virker dannende, at man tager ansvar for 

egen læring. 

- Det at knække en kode sammen med sine børn, 

det kan noget særligt. 

- Forberedelse og efterbehandling er en del af stort 

set alle arbejdsopgaver. 

6. Info på 0. + 3. + 6. årgang - 0. årgang deltager Mette og Karen 

- 3. årgang deltager Karen og  

- 6. årgang deltager Jens kl. 17.20. (5/9) 

7. Skole og forældres landsmøde 2019 - I Nyborg d. 15. og 16. november 2019. 

- Evt. deltagelse 

8. Retningslinjer for brug af hjelme m.m. 

 

- Bred enighed: Ingen hjul uden hjelm! 

9. Eventuelt - Vikarer. Rekruttering. 

-  

- Bevægelse er et fokusområde i undervisningen i 

år. Rikke (bevægelsesvejleder)  

10. Punkter til næste møde - Skolens vision 

- Kropsidealer, bad efter idræt mm. Udfordring for 

idrætslærerne at få eleverne i bad 

 


