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Skolebestyrelsesmøde 

D. 5. december 2019 kl. 18.00-21.00 i personalerummet 

Deltagere 

Ulla Pawrup – Formand 

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 Jonas Karmann  

Jo-

nas.albrekt.karmann@gmail.co

m 

Konstitueret formand 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

Tina Abel – Næstformand 

Fam.abel@email.dk 

 

A 

Edibe Baran  

Edibebaran270@gmail.com 

 

X 

Sanne Bruhn Thrane  

(medarbejderrep.)  

sannebthrane@gmail.co 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Bjar-

ne.oppelstrup@skolekom.dk 

 

X 

Maciej Wojcik 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Gert S. Nielsen   

(medarbejderrep.)  

gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

Michael Adler-Platzer  

michael@platzer.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

(sekretær/skoleleder)  

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Birgitte Pilgård 

(sekretær/skoleleder)  

birgitte.pilgaard@albertslund.dk 

 

X 

Elevrep: 

Simon Riis Andersson 7G 

si-

mon.riis.andersson@skolekom.

dk 

 Elevrådsnæstformand: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

zaara_@hotmail.com 

 

   

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Derya Türkmen  

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

A 

2. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

3. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  

refskov@hotmail.com 

 

A 

Jonas Kolding 

Formand for SFO-rådet  

jonasfkolding@gmail.com 

 Indskolingsleder 

Rene Bojsen  

rene.bojsen@albertslund.dk  

 

 Udskolingsleder 

Martin Greve Korsbæk 

mar-

tin.greve.korsbaek@albertslund.

dk 

 

Afdelingsleder SFO 

Christina Johansen  

christi-

na.johansen@albertslund.dk 

 Afdelingsleder specialklasserne 

Mads Brøns Pedersen 

mads.brons.pedersen@albertslu

nd.dk 

   

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.00-18.23 

1. Spisning – lidt julemad…. 
 

Kl. 18.23-18.25  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.25-18.30 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Værdigrundlag og dannelsesprofil 

 Se bilag 
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Medarbejdere og ledelse har arbejdet videre med skolens værdigrundlag og dannelsesprofil ud fra be-

mærkninger på sidste skolebestyrelsesmøde, hvor skolebestyrelsen gav skolen mandatet til de endelige 

rettelser. Skolebestyrelsen præsenteres for det endelige papir. 

 

Skolebestyrelsen godkendte det endelige papir. 

 

Kl. 18.30-18.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

4. Revidering af Orden og samværsregler og Antimobbe- og trivselsplan.  

 Se bilag 

 

Der er udarbejdet en revideret orden- og samværsregler og antimobbe og trivselsplan jf. tidligere be-

sluttet tidsplan som skolebestyrelsen skal forholde sig til om de kan vedtages.  

 

Ordensregler: 

Linjen omkring hal og musisk rum nord rettes i ordensreglerne, så der står, at hallen og musisk rum 

nord i perioder kan åbnes for mellemtrin og/eller udskoling. 

 

Antimobbe- og trivselsplan: 

Der lægges link ind i planen til hhv. Perspekt og Den robuste generation. 

 

Kl. 18.40-18.50 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

5. Vedr. henvendelse fra forældre i AB klasserne og fremtidig m
2
 anvendelse.  

 Se bilag henvendelse fra forældre 

 

Formålet med punktet er at skolens ledelse redegør for sagen vedr. henvendelsen og ledelsen vil orien-

tere om ændring i fremtidig m
2
 anvendelse.  

 

Forældre har henvendt sig til Skolebestyrelsen og ledelsen, da de har bekymringer omkring det at deres 

børn går i en specialgruppe, som nu skal tage imod tre nye børn. Klassen har desuden været ramt af 

læreres sygdom/fravær og klassen har derfor haft vikar. 

Så vidt det er muligt, ønsker man i Albertslund at afvikle ventelisterne til specialgrupperne, det er der-

for besluttet at tage de ventende elever ind i nuværende grupper. Elevtallet i grupperne ligger fortsat 

inden for normeringen. 

 

Skolebestyrelsen drøftede, om der er særlige vilkår, der gør, at der kan være et større sygefravær i spe-

cialgrupperne. Skolen oplever ikke, at der generelt er et større sygefravær i specialgrupperne. Der har 

dog været klasser, der har været mere ramt af læreres/pædagogers sygdom. 

 

Forældrene er også bekymrede i forhold til de fysiske rammer/pladsen. 

 

På skolen er vi ved at se på, hvordan vi kan skabe bedre rammer for specialgrupperne og er i gang med 

en plan for en rokade i vores lokaler.. 

I næste uge træffer vi beslutning om lokalefordelingen og udarbejder plan for hele processen. Vi for-

venter, at alle lokaler kan være klar til brug senest i forbindelse med skolestart i august 2020. 

 

Skolebestyrelsen anerkender, at der er behov for at se på kvadratmeter anvendelsen men henstiller til 

at der er opmærksomhed på børnegruppens særlige behov og at der tages hensyn til dette i hele proces-

sen. 

Skolebestyrelsen vil have opmærksomhed på, om der er særligt stort fravær i specialgrupperne og om 

der er brug for særlige tiltag. 
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Skolebestyrelsen opfordrede ledelsen til at se på muligheden for at klæde vikarerne bedre på i forhold 

til opgaven i specialgrupperne. 

Ledelsen har drøftet, om vi skal have et specielt intro-forløb til nye medarbejdere i gruppeordningen. 

 

 

 

Kl. 18.50-19.00 

Orienteringspunkt – kun kort orientering som ikke kan vente til næste skolebestyrelsesmøde  

6. Meddelelser 

 Formand:   
 

 D. 2. januar afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesmøde kl. 17-18.00 vedr. høringssvar 

omkring elev- og klassetalssagen. Høringsperioden er den 12. december til den 9. januar. 

 Repræsentant til Sundshedsrådet – er der en der har lyst? Der er ikke nogen, der meldte 

sig. 

 Skolebestyrelsesseminar 2020 – Skole og Forældre. Er der 2-3 der vil deltage. 

Edibe, Michael og Tobias vil gerne deltage. De tilmelder sig selv. 

SFO-rådet vil gerne deltage i evaluering af folkeskolereformen og skole for alle lørdag d 7. 

marts. 

 Skolerådet 

 SFOrådet 

 Skolen ledelse  

Ansættelsesstoppet er ophævet på flere områder. Vi har derfor slået lærerstillinger op. 

Afdelingsleder Rene er i øjeblikket sygemeldt. 

Ulla forventer, at hun vender tilbage til skolebestyrelsen til august. Ny konstituering skal fortages 

på mødet i januar. 

 Medarbejderrepræsentanterne 

Der er ansat to nye lærer en til udskoling og en til indskoling. 

SFO’en er i gang med Jule tam tam. 

 Eksterne repræsentanter 

 Andre 

Mailadresser på kommende dagsordener skal opdateres. 

 

Kl. 19.00-21.00 

Drøftelsespunkt 

7. Interviews 
 

Rambøll og interviewer de forældrevalgte i skolebestyrelsen. Det er en del af evalueringen af folkesko-

lereformen og Skole for alle. Interviewet varer 2 timer.  

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 Overleveringer internt på skolen 

 

 

Skolebestyrelsesmøderne kl. 18-21.00/formøder kl. 16.45-17.45:        

        

Skolebestyrelsesmøder                   Formøder 

Torsdag kl. 18-21.00:                      Mandage kl. 16.45-17.45 
15. august                                       5. august 

26. september                                 9. september 

7. november                                    21. oktober 

5. december                                    25. november 
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9. januar                                        16. december 

6. februar                                       27. januar 

5. marts                                         24. februar 

2. april                                            23. marts 

14. maj                                          4. maj 

11. juni                                           1. juni 

 

Mail til alle:  

ulla@pawrup.dk; Fam.abel@email.dk; Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk; michael@platzer.dk; Jo-

nas.albrekt.karmann@gmail.com; Edibebaran270@gmail.com; kristinemalm@hotmail.com; 

Derya.turkmen@outlook.dk; tma@dreammodel.dk; refskov@hotmail.com; gert.nielsen@albertslund.dk; 

sannebthrane@gmail.com  ; pia.brit.jensen@albertslund.dk; birgitte.pilgaard@albertslund.dk; re-

ne.bojsen@albertslund.dk; mcpe@aif-haandbold.dk; agy@albertslund.dk; mnq@albertslund.dk; jonasfkol-

ding@gmail.com; Ventrue79matt@gmail.com  

 

 

Årshjul for Skolebestyrelsen 

 

Måned Emne 

August  

 Personaleomsætning i foregående skoleår 

 Fastsæt dato årsberetning for forældrene 

 Øvrige arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende skoleår? 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 Økonomisk status og status på medarbejdernes sygefravær 1-6 

 Status på elevfravær og hvordan det går med ”proceduren” 

 Forventningsafstemning til samarbejdet i skolebestyrelsen 

 Status på fleksible skemaer 

 Princip: Magtanvendelse 

September  

 Undervisningsmiljøvurdering 

 Godkendelse af årsberetningen 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

 APV – Fysisk (Bygninger og trafiksikkerhed) og psykisk – status 

Oktober  

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde f. kommende års lokale budget 

 Økonomisk status og medarbejder sygefravær1-9 

 Status skole/hjem-samarbejde. Hvordan går det pr afdeling med efterlevelse af 

principper (forældremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kontaktforældre mm) 

og hvad er den kvalitative vurdering af indsats 

 Princip: Ny klassedannelse og klassesammenlægninger 

November  

 Vurdering af antal klasser kommende skoleår 

 Fokus på principper 

 Princip: Håndtering af vold og trusler om vold mellem elever 

December  

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 
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 Princip: Skemalægning – grundskema 

Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 Princip; fag og opgavefordeling, teamdannelse, klassedeling og klassesammenlæg-

ning.  

 Høring elev klasse tals sagen 

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

 Status på elevfravær og hvordan det går med ”proceduren” 

 Status på forventningsafstemning til samarbejdet i skolebestyrelsen fra august 

 Princip: Fag- og opgavefordeling og teamdannelse 

Februar  

 Elev- og klassetal 

 Kommende fag og opgavefordeling – 1. udkast timefordelingsplan 

 Økonomisk resultat og medarbejdernes sygefravær 1-12 sidste år 

 Lønbudget 2017 og udspecificeret drift budget 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

 Princip: Vikardækning 

 

Marts  

 APV – Fysisk (Bygninger og trafiksikkerhed) og psykisk – status 

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 7. årgang klassedannelse til august 

 Princip: Den åbne skole, samarbejdet med foreninger og virksomheder og kommu-

nens kultur og fritidsinstitutioner 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august 

 Status skole/hjem-samarbejde. Hvordan går det pr afdeling med efterlevelse af 

principper (forældremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kontaktforældre mm) 

og hvad er den kvalitative vurdering af indsats.  

 Princip: Orden og samværsregler 

Maj  

 Lokaleplan 

 Deltagelse i kommende års forældremøder 

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

skoleår – sættes ind i årsjulet for den pågældende år.  

 Princip: Værdigrundlag 

Juni  

 Evaluering af fag- og opgavefordelingen 

 Godkendelse af skema 

 Status på arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

 Princip: Værdigrundlag 

 


