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Skolebestyrelsesmøde 

D. 4. marts 2021 kl. 18.30-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. I kan tilgå mødet fra linket: meet.google.com/rpa-ndma-cof 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

Formand  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

F 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

X 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

 

F 

 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

Niklas Bach 

Medarbejderrepræsentant 

nicklas.christian.jun-

ker.bach@akskole.dk 

 

X 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

 

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 

Birgitte.pilgaard@alberts-

lund.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

Sekretær/souschef 

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Elevrepræsentant 

Andreas Bengsen 9E 

andreas.bengtsen2@akskole.dk 

 

 

X 

Elevrepræsentant 

Elisabeth Andersen 6G  

elisabeth.valentina.ander-

sen@akskole.dk 

 

F 

  

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

2. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  

refskov@hotmail.com 

 

X 

Jonas Kolding 

Formand for SFO-rådet  

jonasfkolding@gmail.com 

 

 

Signe Bjørn Jensen 

Indskolingsleder 

Signe.bjoern.jensen@alberts-

lund.dk 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 

martin.greve.korsbaek@alberts-

lund.dk 

 Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 

christina.johansen@alberts-

lund.dk 

 

Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 

mads.brons.pedersen@alberts-

lund.dk 

 

X 

Anne-Sofie Flintrup 

Tovholder på elevråd 

anne8n02@akskole.dk 

   

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.30-18.35  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Orienterings- og drøftelsespunkt 
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2. Fra eleverne 

 

Formålet med punktet er at elevrepræsentanterne præsenterer skolebestyrelsen for de ting der pt. optager 

elevrådet. 

 

Eleverne har holdt møde både i afdelingsrådet og i elevrådet. 

Det går alt i alt godt på alle årgange. Eleverne er dog ved at miste motivationen. 

Nogle foreslår kortere skoledage, 7 timer foran computeren er meget 

Ugeplanen fungerer godt, lærerne er gode til at gøre den overskuelig. 

Alle er enige i at ”Kys og farvel”  zonerne er gode og at de fungerer godt. 

Eleverne har drøftet trivsel og hvordan gør vi, når vi vender tilbage på skolen. Hvordan skal tingene gøres 

bl.a. omkring test og trivsel. 

 

Der blev spurgt til den økonomiske pulje fra staten. Har man på skolen besluttet, hvad der sættes i gang? 

Vi afventer udmeldinger om økonomi, kriterier m.m. 

Der er nu åbnet op for mulighed for trivselsgrupper. Vi prøver lige nu at få et overblik over behov og re-

surser. Der vil være færre resurser til den virtuelle undervisning, hvis og når vi skal etablere andre tiltag, 

men vi er i gang med at kigge på det. 

Klubpædagogerne kan indgå i opgaven med trivselsgrupper. Der kan være 4 elever i en trivselsgruppe. 

Skolebestyrelsen synes det er meget positivt, at elev- og afdelingsråd også holder møder her hvor eleverne 

er hjemsendt. 

 

Kl. 18.45-19.00 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

3. Status på SFO dagligdag i en coronatid 

 

Formålet med punktet er at orientere skolebestyrelsen om dagligdagen på SFO’erne efter opstart med 0.-4. 

klasse, samt give skolebestyrelsen mulighed for at diskutere opstarten. 

 

Gert orienterede: 

Det har været rart at få børnene tilbage i skolen og på SFO.. Det hænger sammen resursemæssigt men vi 

bruger vikartimer og der er fravær pga. sygdom  og møder. Nogle børn er vendt tilbage med stort behov 

for støtte og opmærksomhed. Vi prøver forskellige aktiviteter i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og 

hvad vi må. F.eks. udenfor, hvor meget må vi her være sammen på tværs af egen afdeling. Lige nu er vi i 

undersøgelsesfasen. 

 

Der blev spurgt til tilbagekomsten og hvordan konfliktniveauet er?  

Vi oplever, at de stærke børn glider tilbage i deres relationer, men at de mere sårbare børn ikke har det så 

nemt. 

 

Der blev spurgt til om der er børn, der er blevet meldt ud af SFO’en.  

Vi har rigtig mange børn tilbage fra 0-2. årgang, men der er elever fra 3. årgang, der er blevet meldt ud. 

 

Nicklas orienterede om skoledagen i indskolingen: 

Skoledagen er kl.  8.10-13.00. Da vi startede op, havde pædagogerne klasserne i understøttende undervis-

ning fra kl. 12.00-13.00, det varierer mere nu.  

Lærere er glade for at være tilbage og vi har haft en  fin opstart. Vi håber, at  vi kan køre mere end et par 

uger af gangen, inden vi skal ændre organiseringen igen. Vi prøver at få så mange ting fra den almindelige 

skoledag tilbage, som det er muligt. Alt kan dog ikke lade sig gøre, f.eks. kun en klasse være i tumlesalen 

pr. dag. Jeg oplever, at alle virker glade. 
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På 4. årgang er alle også glade for at være tilbage – både børn og voksne. 

De første uger frem til vinterferien, har vi prioriteret klassefællesskabet og trivsel. Det lykkedes at holde 

fastelavn og slå katten af tønden udenfor fredag før ferien. 

 

Forældrene synes, at det er rart, at vi er begyndt at bruge branddørene. Det er blevet nemmere for foræl-

drene lige at lave en overlevering på svære dage. Det gør det tryggere for forældrene. 

 

Kl. 19.00-19.30 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

4. Beskrivelse af specialgrupperne  

 

Bilag: 

1. Tilbudsbeskrivelse af specialklasserne på Herstedøster skole 

2. Fælles handleplan specialklasser 

 

Formålet med punktet er, som aftalt på sidste møde, at orientere skolebestyrelsen om den nye struktur og 

organisering af AB-grupperne. Afdelingsleder Mads Brøns Pedersen er inviteret med til dette punkt. 

 

Mads orienterede om handleplan og de tiltag, der er arbejdet med og om tilbudsbeskrivelsen af special-

klasserne. 

Der er ændret i organiseringen. Mads er afdelingsleder, der er en fælles driftskoordinator og pædagogiske 

koordinatorer i grupperne. 

Mange ting fra handleplanen er efterhånden kommet i drift. I handleplanen er der indsatser omkring bl.a. 

faglighed, kompetenceløft og organisering, og der nedsat et pædagogisk fagudvalg.  

Vi oplever, at vi får elever, der er mere udfordret end tidligere. Der er desuden flere børn i den enkelte 

gruppe. 

Fremadrettet skal vi have udarbejdet en personalehåndbog og en forældrehåndbog med beskrivelse af det, 

der er særligt i forhold til specialgrupperne. 

 

Der blev spurgt til dagligdagen og hvor specialgrupperne adskiller sig fra almenskolen. 

Målene for eleverne i specialgrupperne er de samme som for eleverne i almen og målet er, at eleverne skal 

til eksamen ved afslutning i 9. klasse. 

En almindelig dag består af faglig undervisning og sociale aktiviteter.. Der er flere voksenresurser i klas-

serne og undervisningen er mere intensiv. Typisk er der 8 elever og to voksne. Alle har et individuelt 

skema. Der er ikke gruppearbejde på samme måde og i samme omfang, som i almen. 

 

Når skolebestyrelsen har hørt om specialgrupperne, har det mest været i forbindelse med frustrationer. Det 

er derfor meget positivt at læse papirerne og man oplever allerede nu, at der er sket en udvikling i forhold 

til de udfordringer, som der har været. 

 

På skolen  oplever vi, at forældrene mærker, at vi har ændret struktur. Vi kan stadig møde forældre, der 

har frustrationer, det kan være forældre, der synes, at de har ret til mere end det, vi kan tilbyde. Det er dog 

begrænset hvad vi oplever og der bliver taget godt hånd om det, der er.  

Mads oplever også, at der er større positivitet omkring grupperne. I forhold til medarbejderne, så tilkende-

giver de ved samtaler, at de beslutninger vi har truffet, giver mening. Jeg oplever, at der er god energi.  

Der er stadig udfordringer i forhold til at kunne rekruttere matematiklærere, vi har fortsat en ubesat stil-

ling.  

I skoleledelsen oplever vi, at vi er nået rigtig langt og vi er blevet dygtigere til at håndtere de sager, der 

opstår. Det var en god beslutning, da vi opgraderede og ændrede de fysiske rammer. 

 

Der blev spurgt til delvis udslusning til almenklasser? 
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Eleverne i specialgrupperne kommer i praktik i almenklasser, når vi kan se, at det giver mening for den en-

kelte.. Det kan være et enkelt  fag, som eleven er stærk i eller det kan være det, at opleve at være en del af 

det sociale i en større gruppe. En delvis udslusning kan også være første skridt mod et fuld udslusning til 

almen. Specialgrupperne samarbejder også med SFO og klub i almen. 

 

En forældrerep. oplever, at alle kan få gavn af en vis inkludering og har selv en positiv oplevelse fra eget 

barns klasse. 

 

Kl. 19.30-19.50 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

5. Revidering af principper: ”Undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte skole” og ”Fag- 

og opgavefordeling og teamdannelse”  

 

Bilag: 

3. Princip for undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte  skole 

4. Princip for fag- og opgavefordeling og teamdannelse” 

5. UDKAST til nyt princip for fag- og opgavefordeling og teamdannelse 

 

Punktet er en opfølgning på sidste møde hvor vi diskuterede muligheden for at skrive vigtige punkter fra 

princip for ”undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte skole” ind i princip for ”fag- og opgavefor-

deling og teamdannelse” med henblik på efterfølgende at kunne nedlægge princip for ”undervisningsorga-

nisering af den afdelingsopdelte skole”.  Formålet med punktet er at diskutere og beslutte hvorvidt princip 

for ”fag- og opgavefordeling og teamdannelse” skal revideres samt hvorvidt princip for ”undervisningsor-

ganisering af den afdelingsopdelte skole” hermed kan nedlægges. 

 

Skolebestyrelsen drøftede klasselæreropgaven og det at flere deler denne opgave. 

Skolebestyrelsen bakker op omkring et fælles ansvar for eleverne/klassen. 

 

Princippet vedtaget. 

Princippet ”Undervisningsorganisering…. ” udgår. 

 

Kl. 19.50-20.05 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

6. Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen 

 

Bilag:  

6. Herstedøster Skoles virksomhedsplan 2020-2022 

7. Evaluering af skole for alle og HØs vision 2021-2024 

 

Punktet var oprindelig tænkt som en status på indsatser. Skolen har valgt at lave en ny virksomhedsplan 

med baggrund i den netop overståede evaluering af skolereformen. Formålet med punktet er at orientere om 

indhold i den kommende virksomhedsplane, samt drøfte hvordan skolebestyrelsens stemme kan indgå i 

denne. 

 

Birgitte orienterede om Virksomhedsplanen og om hvad der vil være fokus på fremad.  

Vi har arbejdet med alle de områder, der indgår i Virksomhedsplanen. 

Det, der kommer til at  fylde mest, er elevernes læringsprogression. Vi er optaget af, om det vi bruger tiden 

på har en direkte effekt ud til eleverne - hvis ikke, skal vi lade være.  

Vi har særligt fokus på farlig ledelse og på vores vejlederteam.  

Nuværende Virksomhedsplan løber frem til 2022. 
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Nicklas oplever at indsatsen ”møde med mening” giver mening for de fleste. Han gør opmærksom på, at 

svaret til skoleudvalget er drøftet i MED men ikke endelig nikket til.  

 

De fleksible skemaer kører efterhånden rigtig godt, vi vil dog gerne i større grad udnytte muligheden for 

holddeling og for medpraktiserende forløb. 

Enkeltintegrationsmidler er lagt ud til skolerne. Vi har arbejdet med at finde strukturen. Resurserne lægges 

ud i afdelingerne og på årgangene, så det bliver muligt at handle hurtigt og fleksibelt i det enkelte team. 

Omkring skolen som attraktiv arbejdsplads er vi optaget af oplevelsen af at lykkes i opgavevaretagelsen. 

  

Kl. 20.05-20.25 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

7. Elev- og klassetalssagen  

 

Bilag: 

8. Referat fra dialogmøde Storagergård, SFOråd og Skolebestyrelse 

 

Det blev på det seneste  kommunalbestyrelsesmøde besluttet at man følger model 1 af forvaltningens ud-

sendte modeller. Det betyder i praksis, at vi næste år igen kun får tre 0. klasser på Herstedøster Skole. For-

målet med punktet er at orientere om og diskutere den fremadrettede proces vedr. elev- og klassetalssagen 

på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af fordelingsmodel, samt diskutere hvilke konsekvenser dette 

vil få for fordelingen af børn på de fire SFO’er der er tilknyttet Herstedøster Skole. 

 

I det kommende skoleår får Herstedøster Skole tre 0.klasser. 

Jonas orienterede om dialogmødet. 

Medarbejderne er orienteret om, at vi kun får tre 0.klasser i næste skoleår. Storagergård skal have en 

klasse, hvilket betyder at HØs SFO kun får 2 klasser. Sker det samme til næste år, kan konsekvensen være, 

at vi må lukke en SFO afdeling. 

Det betyder også, at det lige nu ser ud til, at vi er hhv. en lærer i overtallighed i indskolingen, hvorfor der 

vil ske en intern forflyttelse. En vakant SFO pædagog stilling genbesættes ikke.  

 

Jonas tænker, at skolebestyrelsen allerede nu skal have opmærksomhed omkring dette.  

 

Skolebestyrelsen tager beslutningen omkring Elev- og klassetalssagen til efterretning 

 

Der blev givet udtryk for et ønske om at presse på i forhold til at få set på klassetalssagen og tilskynde til, 

at der bliver set på en anden model. Skolerådet har bl.a. presset på for at der bliver set på en anden model, 

der kommer nok ikke til at ske ændringer før børnetallet igen vender. 

 

Kl. 20.25-20.40 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

8. Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse  

 

Bilag:  

9. Personaleomsætning for 2019 og 2020 

 

Formålet med punktet er at skolens ledelse orienterer skolebestyrelsen om sidste kvartals personaleomsæt-

ning, herunder rekruttering og ansættelse, samt at skolebestyrelsen diskuterer hvordan der kan arbejdes 

med fastholdelse af personale 
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Birgitte redegjorde for tallene. 

Skolebestyrelsen ser en vis sammenhæng mellem afdelinger med større afgang og resultatet af social 

kapital undersøgelsen. 

Der er mange faktorer der ligger bag, når medarbejdere stopper. F.eks.: 

En medarbejder der privat flytter langt væk fra skolen.  

Ønsket om at komme tættere på egen bolig.  

Manglende mulighed for at gå ned i tid, oplevelsen af ikke at kunne få balancen mellem krav i arbejdet 

og privatliv til at gå op. 

Oplevelsen af skole/hjemsamarbejde der er svært eller elever, der er særligt udfordret. 

 

Der blev spurgt til overgangen fra 3 til 4. klasse, kan man sætte flere resurser af her. Der er et stort 

skift i overgangen fra 3. til 4. klasse, der er andre krav og der er ikke længere så meget tid til pauser og 

til f.eks. at gå ture.. 

 

Som skole skal vi kunne rumme og håndtere de børn og forældre, vi har. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

9. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand: ikke noget 

 

• Skolerådet: ikke noget 

 

• SFOrådet: ikke noget  

 

• Skolen ledelse: 

Trafikforbedringer - Der har været møde og det ser ud som om, der er råd til forbedringer på 

begge sider af skolen. 

Corona fylder meget. På skolen har vi kun haft en smittet medarbejder siden jul. 

Medarbejderne har mulighed for at blive testet på skolen to dage om ugen. Alle opfordres til at 

blive testet hver gang, der er gået 72 timer. 

Fag- og opgavefordelingen er gået i gang, meget foregår nu elektronisk. 

Ledelsen skal i år  fremlægge skoleplan for det kommende skoleår, det er en del af lærernes nye 

arbejdstidsaftale A20. Vi har gode drøftelser med lærernes TR omkring forståelsen af aftalen og vi 

synes, at vi er kommet langt. Klasselærerfunktionen skal beskrives igen og der skal tid på opgaver 

over 60 timer. Kun få opgaver ud over undervisningen fylder mere en de 60 timer. Der er desuden 

drøftelser i gang mellem skoleafdelingen og Kreds 25. 

Vi sender en ansøgning til KB om 250.000 kr årligt i 4 år til fortsættelse af kor-projektet. 

Mentorordning – vi uddanner lige om lidt mentorer for nye medarbejdere.. 

Det er besluttet, at vi skal lave APV undersøgelse hvert 2. år, det har tidligere været hvert 3. år. 

Kortere skoledage - Der er kommet ny vejledning. Vi kan ikke længere fortsætte med kortere skole-

dage som nu. Der skal søges individuelt pr. klasse på flere årgange. Ansøningerne skal være drøftet 

i skolebestyrelsen og sendes til KB. Skoleafdelingen er ved at udarbejde en procesplan.  

På personalesiden: Har ansat en lærer til XY og en pædagog til AB. 

Der er startet en ny men erfaren lærer i indskolingen.  

Vi har praktikanter på skolen i 3. og 4. klasse. 

 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Gert: Der er fuld knald på og det går godt.  
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Nicklas: Det går meget godt over det hele. Vi frem til fagfordelingen og skoleårets planlægning. 

 

• Eksterne repræsentanter: ikke noget 

 

• Andre: ikke noget 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

10. Evt. 

 

Jonas henstiller, at de forældrevalgte deltager i skolebestyrelsesmøderne og at de melder afbud, hvis de 

ikke har mulighed for at deltage i et møde. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

   

        

 

 

 

Skolebestyrelsesmøder      Formøder 

Torsdag kl. 18-21.00:                 Mandage kl. 12-13.00 

20. august                                     10. august 

24. september                                 7. september 

5. november                                    19. oktober 

3. december                                    23. november 

14. januar                                        14. december 

4. februar                                       25. januar 

4. marts                                         15. februar 

8. april                                            29. marts 

6. maj                                          26. april 

17. juni                                           7. juni 
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Årshjul for Skolebestyrelsen 
 

Måned Emne 

August  

 Fastsæt dato årsberetning for forældrene 

 Arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende skoleår? 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 FOKUS: Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse 

September  

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

 Status på elevfravær 

 Godkendelse af årsberetningen 

 FOKUS: Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag i forhold til den sociale ka-

pital og elevtrivselsmålingen 

November  

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde for kommende års lokale budget 

 Revidering af principper: ”Kontaktforældre” og ”Klassekasser” 

 FOKUS: Skole/hjem-samarbejde 

December  

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 

 Revidering af principper: ” Lejrskoler, hytteture og ekskursioner” og ” Budget-

lægning” 

 Økonomisk status og medarbejder sygefravær 

Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 Høring elev klasse tals sagen 

 Skolens profil – status på nuværende tiltag og drøfte indsatser kommende skoleår 

 Status på arrangementer for forældre eller kontaktforældre 

 FOKUS: Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag i forhold til den sociale ka-

pital og elevtrivselsmålingen 

 Elev- og klassetalssagen 

Februar  

 Kommende fag og opgavefordeling – 1. udkast timefordelingsplan 

 Lønbudget og udspecificeret drift budget 

 Revidering af principper: ”Undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte 

skole” og ” UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse” 

Marts  

 Status på implementering af indsatser i Virksomhedsplanen 

 Elev- og klassetalssagen 

 FOKUS: Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 Revidering af principper: ” Elevers mulighed for deltagelse i undervisning på mu-

sikskolen og i eliteidræt” og ” Håndtering af vold og trusler om vold mellem ele-

ver” 

 Status på uddannelsesparathedsvurdering og overgang til ungdomsuddannelserne 

 FOKUS: Skole/hjem-samarbejde 
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Maj  

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 Lokaleplan 

 Deltagelse i kommende års forældremøder 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august  

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 Plan for hvilke principper der skal revideres, drøftes eller udarbejdes i kommende 

skoleår – sættes ind i årsjulet for den pågældende år.  

Juni  

 Evaluering af fag- og opgavefordelingen 

 Godkendelse af skema 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

 Orientering om skolens arbejde med kvalitet i undervisningen og om de særlige 

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Revidering af principper: ” Inklusion og specialpædagogisk bistand” 

 Evaluering af mellemformer 

 

 
 


