
Udkast årshjul 2022-2023

Årshjul for Koldby Skoles Skolebestyrelse

August: 17/8
• Konstituering, gennemgang af Styrelsesvedtægt og Forretningsorden og generel orientering om 

skolebestyrelsens arbejde (lige år)
• Skolebestyrelsens mødeplan/ punkter i årsplanen
• Fordeling af kontaktpersoner til klasser og SFO.
• Drøftelse af skolebestyrelsens opgave på klasseforældremøder
• Orientering om indholdet i de planlagte klasseforældremøder
• Planlægning af årligt forældremøde med bestyrelsens beretning

o Fællesmøde indskoling d. 24/8? 
o Fællesmøde mellemtrinet d. 31/8 ?

September: 28/9
• Evaluering af forældresamarbejdet - klasseforældremøderne, indhold og form
• Møde med forældrerødder - planlægning
• Begyndende eftersyn af principper

Oktober: 26/10
• Eftersyn af principper (Værdiregelsæt)

November: 30/11
• Temamøde mellem skolebestyrelse og pædagogisk personale (Værdiregelsæt)
• Indsatsområderne - fællesskabsaktiviteter og tilsyn
• Planlægning af principper for hold, klassedannelser, eks. gode overgange og samarbejdet imellem 

Koldbøtten/ Snedsted Skole.

December: (klasseforældreråd opfordres til arrangementer.

Januar: 25/1
• Drøftelse af skolebestyrelsens nuværende principper og ordensregler
• Rammen for skolefest - (ønske fra skolebestyrelsen om fællesspisning)

(Antimobbestrategi og klagemulighed)

• I lige år forberedelse af skolebestyrelsesvalg (afholdes i marts)

Februar: 22/2
• Medarbejdersituationen i det kommende skoleår
• Ferieplan
• Planlægning af forældremøde med kommende børnehaveklasseforældre
• Principper fortsat

Marts: 29/3
• Orientering ved skolelederen om hvilke principper, der har betydning for det kommende års plan

lægning
• Budget for indeværende kalenderår vedtages
• Årligt forældremøde med bestyrelsens beretning, samt i lige år valg til skolebestyrelsen.

Det ordinære bestyrelsesmøde holdes umiddelbart før det årlige forældremøde (evt. valgmøde).



Udkast årshjul 2022-2023

April: 26/4
• Orientering om planlægningen af næste skoleår, herunder skolens indsatsområder, ved skolelede

ren. (Dette via afsnittet i skoleplanen herom)
• Drøftelse af timefordelingsplan (gennemgang)
• Skolebestyrelsens mødeplan (planlægning af tid lærer mv.)
• Ferieplanen 2022/2023 -2023-2024

Maj: 24/5
• Tilretning/vedtagelse af principper
• Tilretning/vedtagelse af værdiregelsæt
• Status på tilsyn

Juni: 14/6
• Drøftelse af det kommende skoleår
• Orientering om fagfordeling
• Status på tilsyn
• Status på årshjul
• Translokation

Punkter der ikke er lagt ind i årshjulet:
• Gennemgang af kvalitetsrapport
• APV
• Trivselsundersøgelse
• Undervisningsmiljøvurdering
• Kvalitetsrapport
• Udviklingsprojekter


