
Årshjul 2020/21 - Baggrund
Indholdet i Årshjulet tager udgangspunkt i Folkeskolelovens § 44, stk. 1 som siger, at 
skolebestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog 
undtagen personale- og elevsager”. 

Tilsynet skal give skolebestyrelsen indblik i skolens kvalitet igennem data, og som 
kvaliteten opleves af skolens elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Med den viden 
som udgangspunkt har skolebestyrelsen de bedste forudsætninger for at sætte den 
retning, den ønsker for skolen.

Tilsynet foregår på skolebestyrelsesmøder, hvor skolebestyrelsen skal sikre, at skolen 
drives i overensstemmelse med værdigrundlag og principper samt med kommunale og 
nationale mål og den gældende lovgivning. Love og regler sætter rammer, mens 
principper og værdiregelsæt sætter retning. 

Årshjulet er med til at sikre, vi når hele vejen rundt omkring tilsyn indenfor: 

1. Læringsudbytte 4. Forældretilfredshed

2. Trivsel 5. Økonomi

3. Skole-hjem-samarbejde



Årshjul 2020/21 - Detaljer
Uge 33 – 44 Elever og undervisning Forældrene og skolen Planlægning og drift

August

10.

Ad hocmøde mellem 

Formand og skoleleder

17.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Fællesarrangementer / forældremøder: 

Planlægning af skolebestyrelsens 

deltagelse (skole-hjem-samarbejde / 

forældretilfredshed).

Forretningsorden, evaluering.

Årsplan: Detaljeplanlægning (APV, 

nationale test, UMV inkl. handleplan, 

national trivsels-måling, læseplaner, 

indendørs- og udendørsanlæg mm.).

Principper: Planlægning af evaluering.

Økonomi opfølgning.

September

14. 

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

22.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

25. Skoleforum

Ordensregler og værdiregelsæt: Rykket til 

August 2020, hvor ledelsen arrangerer 

fremlægning af arbejdet med dette 

igennem 2020/2021 (læringsudbytte, 

trivsel)

Kontaktforældre / forældreråd Hvordan

skal dette bruges – diskussion og 

planlægning. (forældretilfredshed).

Høringer: Budget samt elevferieplan.

Oktober

10. Skolefest

19.

Ad hocmøde mellem 

Formand og skoleleder

28.

(fællesmøde med Kildeskolen)

Elevplaner: Status for skolebestyrelsen 

(skole-hjem-samarbejde)

Virksomhedsstrategi : Ledelsen arrangerer 

fremlægning af arbejdet med denne 

(læringsudbytte, trivsel).

Økonomi opfølgning.

Evaluering af samarbejdsaftale mellem 

Kildeskolen og Byskovskolen om 

brobygning.



Elever og undervisning Forældrene og skolen Planlægning og drift

November

5. 

Forældrerepræsentantmøde

kl. 19:00 afd. Benløse i 

personalerummet

16. 

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder 

26.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Understøttende undervisning 

Gennemgang for skolebestyrelsen 

(læringsudbytte).

Skolens budget: Udkast, næste års budget 

præsenteres (økonomi).

Principper: Evaluering og gennemgang af 

udmøntning  samt revidering af:

• Princip for afholdelse af aktiviteter 

udenfor skolens område.

• Princip for vikardækning.

• Princip for kommunikation.

December

7.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

14.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Trivsel og sundhed Gennemgang for 

skolebestyrelsen (trivsel).

Indskrivning: Orientering om 

indskrivningsproces..

Skolen og lokalsamfundet: Debat om 

skolen bruger lokalsamfundet nok.

Budget: Revideret budget kommende år 

præsenteres til  godkendelse af 

Skolebestyrelsen.

Januar

11.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

18.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

SFO’ens virksomhed: Gennemgang.

Motion og bevægelse: Hvordan indgår det 

i undervisningen - gennemgang for 

skolebestyrelsen (læringsudbytte).

Fraværsstatistik : Generel gennemgang 

(trivsel).

Ressourcegrundlag: Kommende skoleår.

Skoleårets planlægning: Køreplan for 

kommende skoleår.

Principper: Revidering af princip for 

forældresamarbejdet.



Uge 6– 14 Elever og undervisning Forældrene og skolen Planlægning og drift

Februar

1.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

9.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Faglig fordybelse: Gennemgang for 

skolebestyrelsen (læringsudbytte).

Skole-hjem-samtaler: Status fra ledelse. 

(skole-hjem-samarbejde).

Skolebestyrelsens årsberetning: Planlægning

Principper: Evaluering og gennemgang af 

udmøntning  og revidering af:

• Princip for klassedannelse.

• Princip for SFO’ens virksomhed.

• Princip for forældrebetalt klassekasser.

Økonomi opfølgning.

Marts

8.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder 

17.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Timefordeling & timetalsplan 

(læringsudbytte).

Undervisningens organisering: Bla. 

skoledagens struktur (herunder 

overvejelser over §16b), forventet elev-

og klasseantal, klasse-dannelse 

kommende 7. klasse (læringsudbytte).

Specialundervisning og inklusion: 

Gennemgang for skolebestyrelsen 

(læringsudbytte).

Evaluering og revidering af  Byskovskolens 

værdiregelsæt og anti-mobbestrategi.



Elever og undervisning Forældrene og skolen Planlægning og drift

April

12.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

22.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

IT og medier: Status og tilstand –

gennemgang for SB (læringsudbytte).

Kvalitetsrapport: Fra sidste skoleår 

gennemgås. (læringsudbytte).

Skolebestyrelsens årsberetning.

Maj 

6.

Forældremøde

Årsberetning

Afdeling  Benløse kl. 19:00

10. 

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

17.

Ordinært skolebestyrelsesmøde

(Møde afholdes på Afdeling Benløse)

Tilsyn af lokaler og undervisningsmiljøer 

(afd. Benløse): Generel gennemgang for 

skolebestyrelsen (læringsudbytte).

Økonomi opfølgning.

Juni

7.

Ad hocmøde mellem

Formand og skoleleder

15. 

Ordinært skolebestyrelsesmøde

Tilsyn af lokaler og undervisningsmiljøer 

(afd. Asgård): Generel gennemgang for 

skolebestyrelsen (læringsudbytte).

Fagfordeling og skemaplan: Orientering 

for SB (læringsudbytte).

Undervisningsmiljø inkl. UMV 

Gennemgang for skolebestyrelsen 

(læringsudbytte, trivsel).

Nationale tests og trivselsmåling

(læringsudbytte)

Brugertilfredshedsundersøgelse: 

Debat omkring seneste undersøgelse 

og evt. planlægning af kommende

(forældretilfredshed).

Skolebestyrelsens årsplan: Planlægning 

kommende skoleår.


