
  

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

 

Sted: Aulum-Hodsager skole afd. Hodsager    

Tid: Torsdag d. 25. oktober Kl. 19.00 – 21.00 

 

 

 

Indkaldte:  

 
Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Sabrina Jensen, Jens Silkjær, 

Kasper Skram, Lasse Sandgaard, Anitta Kuipers, Vibeke Søgaard, Annemette Jensen og 

Betina Folke 

Suppleanter: Alex Holm og Ann Berit Birkelund Bach (hvis der er forfald.) 

Afbud:                           Ane Davidsen 

 Referat:  
 

 

16/18 Velkomst 

Velkommen til Lisbeth Schmidt Andersen (skolechef) informerede om Betinas fratræden og processen 

for ansættelsen af ny skoleleder. 

Lasse skal koordinere hele processen. 

Procesplanen vedhæftes. 

Lisbeth siger det er ok at “drifte” det næste halve års tid. 

 

Velkommen til Alex som medarbejdersuppleant i skolebestyrelsen.  

Ansættelsesudvalg: Brian, Ane, Mads, Lasse, Berit, Vibeke, Margrethe, HR, Lisbeth. 

 

17/18 Rundvisning i Hodsager 

Udsat til næste møde. 

 

18/18 Orientering om den udleverede mappe. 

Mappen indeholder principbeslutninger, skolebestyrelsesvedtægt, og bilag. 

 

19/18 Til debat: Princip for materiale som tilgår skolen i form af reklamer 

Der er nogle rettelser og princippet skal tages på p møde for lærere og pædagoger på næste p møde.  

Punktet tages på til debat og beslutning på mødet d. 26. november. 

Det besluttes at når der er nye principper revideret sendes det ud til forældregruppen. På næste møde  

Drøftes og besluttes om ref. Fra SB møder skal på de enkelte klassers opslagstavler. 

 

20/18 Til debat: Princip for morgensang 

Udsat 

21/18 Til debat: Princip for internationalt samarbejde 

Udsat 

 



22/18 Til orientering: Nyt om budget 2019 og budgetmodel 

Der er fremlagt et forslag til en ny budgettildelingsmodel som endnu ikke er vedtaget. Derfor er der ikke 

Et budget for 2019 endnu.  

 

23/18 Nyt fra formanden 

Brian og bestyrelsesformanden i Eventyrhaven Lasse og Inger skal til møde ang. SFO i Hodsager,  

Mødet er først i december. 

Husk: Tour de bestyrelse mandag d. 29. oktober. 

PLC det forventes at der bliver indvielse først i det nye år, dato kommer snarest.  

Der bliver ikke sendt en kvittering. På lukningen af skolen på Sønderager, da bestyrelsen ikke har nogen  

indvendinger.  

Kulturelt samråd Herning kommune, formanden kommer til Hodsager… SB er blevet inviteret. 

 

24/18 Nyt fra elevrådet 

Intet nyt 

 

25/18 Evt. 

Kommende møder: 

D. 15. november kl. 19.00. Profildebat i SB, personalet har haft profildebat d. 14. november. 

D. 26. november kl. 17-20 SB møde 

Kl. 17-18 Udarbejdelse af stillingsprofil med deltagelse af Lisbet Schmidt Andersen og HR. 

Kl. 18-20 Ordinært SB møde. 

 

 

 

 

 

Referent 

Annemette Jensen  

 


