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Skolebestyrelsesmøde dagsorden  

D. 08.04.2021 kl. 18.30-21.00   

Sted: Google Meet (Mødet kan tilgås fra: meet.google.com/mcz-nwrs-fae) 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

Formand  
Jonas.albrekt.karmann@gmail.com 

X 

Tina Abel  

Næstformand   
Fam.abel@email.dk  
 

A 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 
Edibebaran270@gmail.com 
 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 
Bjarneoppelstrup@gmail.com 

F 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 
Michael@platzer.dk 

 

F 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 
Ventrue79matt@gmail.com 

F 

Derya Türkmen (orlov) 
Derya.turkmen@outlook.dk 

- 

Trine Ladekarl Nelleman  
tln@nextkbh.dk 

 

 

X 

Niklas Bach 

Medarbejderrepræsentant 
Nicklas.christian.junker.bach@akskole.dk X 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 
Gert.nielsen@albertslund.dk 

X 

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 
Birgitte.pilgaard@albertslund.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.andersen@akskole.dk X 

 

 

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Tobias Markeprand tma@dream-

model.dk 

 

X 

2. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  
refskov@hotmail.com 

 

A 

Jonas Kolding 

Formand for SFO-rådet  
jonasfkolding@gmail.com 

 

 

 

Signe Bjørn Jensen 

Indskolingsleder 
Signe.bjoern.jensen@albertslund.dk 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 
martin.greve.korsbaek@albertslund.dk 

 

X 

Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 
christina.johansen@albertslund.dk 

 

 

Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 
mads.brons.pedersen@albertslund.dk 

 

 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. 18.35-18.40  

Orienteringspunkt 

 

 

2. Opfølgning på aftaler fra sidst 

 

- Ansøgning til afkortning af skoledagen for kommende 4.-9. klasse er godkendt. Skolebestyrelsen har 

indgivet udtalelse 
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Vi afventer svar på ansøgningen. 

 

Kl. 18.40-18.45  

Beslutningspunkt 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

 

Tina ønsker af private årsager orlov indtil sommerferien. Det betyder at Morten er konstitueret fast medlem 

af bestyrelsen, og at der skal konstitueres en ny næstformand og et nyt medlem af ansættelsesudvalget indtil 

Tina er tilbage igen. 

 

Tinas ansøgning om orlov forventes imødekommet. 

Tobias konstitueres som næstformand frem til sommerferien. 

Edibe indtræder i ansættelsesudvalget frem til sommerferien. Tidsplan for planlagte ansættelsessamtaler 

sendes til Edibe. 

 

Kl. 18.45-18.55 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

4. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst. Elevrådet forventes, at holde møde i næste uge. 

 

Kl. 18.55-19.10 

Orienteringspunkt 

 

5. Status på COVID situationen – genåbningen efter påske 

 

 

Formålet med punktet er, at bestyrelsen orienteres om, hvordan det er gået med genåbningen af skolen efter 

påskeferien. 

 

Birgitte orienterede om perioden fra jul til nu. Vi har haft 4 elever, der har været smittet med Covid-19. Det 

vi gør på skolen, ser ud til at virke. 

Det var lidt af en rutsjetur her i weekenden. Vi havde meldt ud, at nu åbner vi og fik så sent kontrameldingen 

om, at vi alligevel ikke kunne åbne. 

Det har været en bøvlet situation, men alle har håndteret situationen godt – børn, forældre og medarbejdere. 

Tirsdag morgen ringede telefonen fra ca. kl. 7.30 om morgenen, med forældre der havde spørgsmål eller be-

hov for nødpasning. Lærerne på 0.-4. årgang mødte ind på skolen, så de kunne tage sig at de børn, der evt. 

mødte op og samtidig planlægge virtuel undervisning, så den kunne starte op hurtigst muligt. 

Vi har fået en enkelt henvendelse fra en forældre, der undrede sig over ikke at have hørt fra lærerne før kl. 

8.00 tirsdag morgen. 

Vi ved endnu ikke, om vi får børn tilbage på skolen på mandag. Hvis vi gør, kører vi efter den plan, vi lavede 

før påske. 

Det er styrelsen for patientsikkerhed, der træffer beslutningen om at lukke skoler. Beslutningskompetencen 

lægges ud til kommunerne d. 12. april, der vil dog stadig være krav om nedlukning, hvis smittetallet er for 

højt. 

Det er besluttet, at strukturen omkring 1. maj-børn fastholdes, så de nye 0.0. klasser forventes at starte op 

her og 3. klasserne flytter fra SFO til klub.. 

Der er kommet adgang til flere funktioner i Google, kommunen har købt en større pakke, så der bl.a. er mu-

lighed for at danne grupper. 

 

Elever og forældre synes, at det er godt, når undervisningen og aktiviteterne varieres, så eleverne også kom-

mer udenfor.  
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Eleverne synes, at lærerne er gode til at give pauser og til at sørge for at eleverne også kommer ud. En 

klasse har holdt elevsamtaler udenfor en lille gruppe af gangen. 

Forældrene oplever, at der er forskel fra klasse til klasse på hvor meget eleverne er ude. 

Forældrene er glade for den information, der kommer ud fra ledelsen. 

 

Medarbejderne oplever, at der er stor skuffelse over ikke at kunne komme tilbage på skolen men at alle ac-

cepterer, at det er sådan virkeligheden er nu, og der bliver knoklet hele vejen rund, for at finde gode løsnin-

ger. 

Forældre til de børn, der tidligere har været i nødpasning, er kontaktet, så børnene igen er på skolen. 

 

Kl. 19.10-19.30 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

6. Status på eksamener, uddannelsesparathed mm. i en COVID-dagligdag 

 

Formålet med punktet er at bestyrelsen orienteres om afslutningen på 9. klassernes skolegang under COVID 

19. Udskolingsleder Martin Greve er inviteret med til dette punkt 

 

Martin orienterede om UPV (Undervisningsparathedsvurdering). I år er der kommet udmelding om, at den 

UPV, der skal laves i forhold til 8. klasseeleverne, først skal laves i starten af 9. klasse. 

UUvejlederne arbejder sammen med teamene. 

Teamene drøfter kriterierne og hvordan de skal vægte hhv. de bløde og de faglige værdier. På 8. årgang er 

det ca. 50% af eleverne, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, det tal ændrer sig med tiden. 

Vi har stor søgning til de gymnasiale uddannelser. Vi har altid en andel, der søger efterskole, den andel er i 

år større end normalt. Vi har ikke så stor en gruppe, som søger de faglige erhvervsuddannelser. Vi kunne 

ønske, at vi også havde erhvervsuddannelser i nærområdet. 

 

UPV er en her og nu vurdering. For de fleste elever er det ikke en bekymring, at de ikke er uddannelsespa-

rate i 8. klasse, de fleste udvikler sig og bliver uddannelsesparate i løbet af 9. klasse. 

Elever, der ikke erklæres uddannelsesparate i 9. klasse, vejledes typisk til at gå videre i 10. klasse. 

Trines oplevelse er, at skolen er fantastisk god til at vurdere eleverne rigtigt.  

Alle elever vurderes enkeltvis ud fra kriterierne. Alle lærer omkring eleven er med i vurdering. Der laves en 

samlet vurdering, hvor alle parametre indgår. Kriterierne er bestemt fra Undervisningsministeriet. 

 

Vedr. 9. klasse og eksamen: 

Vi holder en del møder med lærerne på 9. årgang. Vi har sendt informationsbrev ud til forældrene, om hvad 

der er i vente. Der komme snart endnu et informationsbrev. Vi bøvler lige nu med hvordan vi gør, når ele-

verne skal trække prøveoplæg. 

Eleverne får ikke læseferie i år, vi lægger flest mulige undervisningsdage ind.. Der vil muligvis være enkelte 

læsedage, men vi forventer at køre med skolegang længst muligt. 

Vi ved endnu ikke, hvordan vi afholder sidste skoledag. Vi drøfter forskellige muligheder, men er ikke på 

plads endnu. Vi forventer, at dimissionen kan gennemføres ligesom sidste år, udenfor og en klasse af gangen. 

Vi er sikre på, at det nok skal blive godt, selvom det bliver noget andet. 

Vi kan bekymre os om, hvordan man lægger niveauet ved eksamen, når en stor del af undervisningen er fore-

gået online. Vi tænker, at lærerne tidligt går i dialog med censorerne. 

 

Kl. 19.30-19.35 

Orienteringspunkt 

 

7. Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 

Bilag: 

1. Feriekalender skoleåret 2021-2022 

 

Formålet med punktet er orientere bestyrelsen om den kommunale feriekalender for det kommende år. 

 

Feriekalenderen taget til efterretning. 
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Kl. 19.35-19.50 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

8. Revidering af princip: ” Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af  eliteidræt eller del-

tagelse på musikskolen” 

 

Bilag: 

2. Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af  eliteidræt eller deltagelse på musiksko-

len 

 

Formålet med punktet er at diskutere og beslutte hvorvidt princip for ”Elevers mulighed for deltagelse i un-

dervisning på musikskolen og i eliteidræt” skal revideres. 

 

Vi har typiskansøgning fra 1-2 elever fra hhv. mellemtrin og udskoling hvert år. 

Princippet vedtaget som det er. 

 

Kl. 19.50-20.05 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

9. Revidering af princip: ” Håndtering af vold og trusler om vold mellem elever” 

 

Bilag: 

3. Princip for håndtering af vold og trusler om vold mellem elever 

 

Formålet med punktet er at diskutere og beslutte hvorvidt princip for ”Håndtering af vold og trusler om vold 

mellem elever” skal revideres. 

 

De to første sætninger i princippet omformuleres så der i stedet står ”alle elever kan føle sig trygge”. 

Retningslinjen sættes på dagsorden i MED med henblik på at få RGP indskrevet. 

 

Kl. 20.05-20.20 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

10. Revidering af Forældrehåndbogen til kommende skole 

 

Bilag: 

4. Forældrehåndbogen 2020-2021 

 

Formålet med punktet er at diskutere og beslutte hvorvidt skolebestyrelsen ønsker ændringer i Forældre-

håndbogen til kommende skoleår. 

 

Jonas og Birgitte reviderer de første 2-3 sider fra skoleleder og skolebestyrelsesformanden. 

Kontaktforældrerollen og skolebestyrelsens kontaktforældremøde præciseres nærmere. RGP og udviklingen 

omkring de fysiske rammer beskrives tydeligere. 

Fremover vil det være vores moodboard, der skal pryde forsiden. 

 

Der blev spurgt til pjecen omkring skolens dannelsesprofil og værdigrundlag og om, hvordan det er gået 

med opbakningen fra forældrene til opgaven, der følger med. Pjecen er ikke sendt hjem alle steder endnu. 

 

Kl. 20.20-20.40 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

11. Skole/hjem samarbejdet  
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Formålet med punktet er at orientere skolebestyrelsen om status på skole/hjem samarbejdet, også set i lyset 

af COVID nedlukningerne. Herudover er formålet at diskutere hvordan det går med dette skole/hjem samar-

bejdet, samt diskutere om der skal gøres ekstra indsatser for at fremme dette. 

 

På skolen prøver vi at finde gode løsninger men vurderingen er at skolehjemsamarbejdet har taget en anden 

form og at der prioriteres anderledes. Den mundtlige kontakt foregår, der hvor der er bekymringer, men fo-

regår anderledes end normalt, idet der ikke er fysiske møder. 

Vi prøver at finde gode løsninger.  

Hele tankegangen med et årshjul er sat på standby. Før var det mere lærere der henvendte sig til foræl-

drene- nu går mere nok den anden vej. Lærere og pædagoger prøver at hænge på og have føling med alle 

børn. 

Det er svært for den enkelte medarbejder at følge med i, hvad der sker rundt på skolen. 

Forældrene oplever, at der er stor forskel på informationen omkring de enkelte klasser. Det er svært, at 

holde kontakten til lærerne og der er lærere, som man som forælder ikke har mødt eller kun har set en enkelt 

gang. 

Der blev spurgt ind til planlagte arrangementer som elevsamtaler, elevplaner, skole/hjemsamtaler og foræl-

dremøder. Disse afholdes som planlagt men en del lærere har indtil nu udskudt disse i håb om at de kunne 

holdes fysisk. Vi må nok sande at disse arrangementer skal holdes virtuelt i foråret. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

12. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand:  

Har aftalt kaffemøde med formand for Storagergård og for SFO-rådet omkring klassetalssagen. 

• Skolerådet:  

• SFOrådet:  

• Skolen ledelse: 

Birgitte 

Inden for de næste par uger nedsætter vi to arbejdsgrupper: Vi håber, at vi i år kan renovere mad-

kundskab i syd og etablere en udendørs motionsbane. I H/D, mangler vi at gøre noget ved akustikken 

,vi forventer at finde pengene, så vi kan sætte arbejdet i gang. 

I forhold til ansættelsessamtaler, så har vi en del samtaler i kalenderen nu. Vi sender tidsplanen til 

Edibe. 

Medarbejdere kan fortsat blive testet på skolen 2 gange om ugen. Det er nu en af skolens sekretærer, 

der står for journaliseringen nu.  

Det er stadig kun en anbefaling til forældrene, at lade sine børn blive testet. Lige nu kan eleverne 

blive testet i Musikteateret. Det drøftes om skolen evt. skal følge eleverne til test i skoletiden. 

Skoleårets planlægning er i fuld gang, I den forbindelse har ledelsen fremlagt ”Skoleplanen” og vi 

er stort set færdige med fagfordelingen. 

Skoleplanen er en del af A20. Vi har inviteret pædagogerne til møde, hvor Skoleplanen fremlægges 

for dem. 

Trods Corona tider har vi stadig udvikling på skolen. Vi arbejder med vejledernes roller, hvad er 

den røde tråd og hvad skal der arbejdes med i afdelingerne. Vi har fokus på, hvordan vejlederne i 

større grad kan arbejde medpraktiserende. 

Skiltning på skolen: På fredag laver vi endelig bestilling. Vi har i den forbindelse også fået lavet et 

moodboard og brevpapir. 

Albertslund har fået 800.000kr til fordeling mellem skolerne til trivselsindsatser. Pengene skal være 

brugt inden juli måned. 

 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Anbefaler at alle går ind på Facebook og  under Alle kan synge. Musiklærerne har lavet et miks af 

de sange, der er synges. Det er blevet rigtig godt.  

Alle tager ændringerne, som de kommer, og vi glæder os til at alle børn er tilbage på skolen igen. 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 
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Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

13. Evt. 

 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødeleder: Jonas Albrekt Karmann 

 

Referent: Pia Britt Jensen 

 

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 
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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” 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august  

 Forkortede skoledage – der skal ansøges KB 

 FOKUS: Skole/hjem-samarbejde 

Maj  

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 Lokaleplan 

 Deltagelse i kommende års forældremøder 
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 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 APV 

 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 

 Status på uddannelsesparathedsvurdering og overgang til ungdomsuddannelserne 

 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 

 

 
 

 


