
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

29. januar 2020 
 

Kl. 17.30 - 19:30 
 

Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Camilla Pleidrup Buffet 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg (3b-5b) 
Sekretær, SFO-leder: Birgitte Winther 
Skoleleder: Lars Carlsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Sarka (0a-1b), Camilla Pleidrup (0b-2a), 
Evamaria Linnet (2b-3a), Maria Løjmand (1b-5a), Vibeke Andersen (5b-7c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter: Dennis Julius, Amalie Lollike 

Peter Sarka 
Vibeke Andersen 
Amalie Lollike 
Fravær: Dennis Julius 

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:30 

1. Godkendelse 
af dagsorden 

JHH Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for sidste 
møde. 

Punkt 5 udsættes til næste gang.  
Ændring af elevnavn. 

 

2. Godkendelse 
af referat   

JHH Godkendelse og 
ændringer til 
nærværende 
dagsorden. 

Forældrerådsgrupper i Aula er på vej.  



 

 
17:35-
17:45 
17:45-
17:50 
17:50-
18:05 
18:05-
18:15 

3. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a) 
SB formand har været til nytårskur på Fuglsang. Et godt arrangement. 
Høringssvar til kvalitetsrapporten sendt afsted. Jonas sender materiale til SB 
om indholdet i samarbejdet med lærerforeningen, med temaer ”Hvad vil vi 
med folkeskolen”. 
 
b) 
fraværende, SB ønkser at sikre sig at der holdes elevrådsmøder inden SB 
møderne. 
 
c) 
ønske til at dagsorden sendes til alle medarbejderne, og ikke kun lægges i team. 
SB opfordrer til at man selv sætte notifikation på, for at vide at der ligger nyt i 
teams. 
 
d) 
I uge 4 var 9. årgang i byrådssalen i deres projektuge. God respons fra dem der 
kikkede forbi, borgmester, CBL, folketidende o.a. Filmprojekt i uge 5 på 8. 
årgang. Nogle af filmene vil efterfølgende gå videre. 
 
Skolen kom ud af 2019 med et overskud på lidt over en halv mill. Hvis vi får 
overført pengene til 2020, prioriterer vi at bruge dem til forbedring af 
undervisningsmiljøer på skolen, både ude og inde. 
 
Forældrehenvendelse om mængden af skærmtid på skolen. Vi er mobilfri, men 
vi bruger teknologi i skolen. 
 
Henvendelse ift. at tilpasse skolens ringetider ift. til bus til kommende skoleår. 
 
Opmærksomhed på linjefagenes betydning for elevernes karakterer, samt den 
nye reforms elementers effekt jf. rapport fra VIVE. Hvad kalder 



 

undersøgelsernes resultater på? Hvilke greb kan vi gøre, så reform og 
linjefagskompetencer har positiv effekt hos os? 
 

18:15-
18:20 

4. Tilmelding til 
skolebestyrels
es-seminar 

JHH At afklare hvem der 
ønsker at deltage den 
21. marts i Ringsted. 

Medlemmerne i SB tilmelder sig selv. Mail sendt ud med link til tilmeldelse.  

18:20-
18:35 

5. Status på de 
10 indsatser 

LC Status på, hvordan det 
går med 
implementeringen af 
de 10 indsatser samt 
effekten af disse. 

Udsat til næste møde. 

18:35-
18:45 

6. Princip for 
information til 
forældre 

JHH Er der behov for at 
skrive forventninger til 
information i princip 
for samarbejde 
mellem skole og 
hjem? Eventuelt lave 
et selvstændigt 
princip? 

Mange henvendelser fra forældrene bunder ofte i manglede information fra 
skolen. Er også en opmærksomhed fra dialogmødet med forælderødderne i 
november. Skolen er i en proces, hvor der arbejdes med at informere ud, bl.a. i 
nyhedsbreve, meebook og via andre veje. 
 
Information er ligeledes vigtigt i overgangen til ForårsSFO hvor forældrene 
kommer fra en informativ børnehavetid. 
 
Meebook er faglig information, uge/månedsbreve til information ud over. 
 

18:45-
19:15 

7. Kvalitetsrap-
port, data og 
høringssvar 

JHH 
LC 

Gennemgå 
bestyrelsens høring i 
forhold til 
kvalitetsrapporten 
samt gennemgang af 
skolens data og 
strategien affødt af 
disse. 

Høringssvar sendt ind. Kommenteret på skolens generelle udvikling. Der var fejl 
i rapporten, denne er der rettet op på. Vi har lav kompetencedækning i nogle 
fag, men der er ikke sammenhæng mellem linjeagsdækning og karakterer (fx 
har alle klasser en uddannet dansklærer (skolen har 16 lærere med linjefag i 
dansk) og netop her er elevernes karakterer lave i afgangsprøverne. 
 
Skolen har udarbejdet en strategi for at forbedret kompetencedækningen. 



 

19:15-
19:30 

8. Evt. ALLE  Aula fungerer som udgangspunkt godt ift. kommunikation.  
 
Forældrehenvendelse ift. hvornår eleven skal være i klassen. Som 
udgangspunkt skal eleverne være i klassen når det ringer ind.  
 
På vedtagne principper vil der fremover stå hvornår princippet træder i kraft. 
 

 
9. SB møder i 

skoleåret 
2019-2020 

 21.2 / 30.3 / 28.4 / 
27.5 / 25.6   

 

10. Liste med 
principper 

 
GRØN = godkendt af 
denne bestyrelse 
 
GUL = igangværende 
 
BLÅ = kommende i 
prioriteret rækkefølge 

 Trivselsprincip 
Princip for undervisningens organisering, Princip for skoleårets arrangementer og traditioner, Princip for 
understøttende undervisning, Princip for budget, Princip for inklusion 
Princip for lektielæsning og faglig fordybelse, Princip for sponsering og fundraising 
Princip for lejrskoler og ekskursioner 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem 
Princip for tilsyn med elever i skoletiden 
 

 


