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Skolebestyrelsesmøde 

D. 12.maj 2020 kl. 18.00-20.00. Grundet forbud af forsamlinger over 10 personer, afholdes mødet som et 

virtuelt møde. 

Deltagere 

Ulla Pawrup  

Formand  

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 

 

Jonas Albrekt Karmann  

Konstitueret formand  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

A 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

X 

 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

X 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

Line Clement Tarp Brink 

Medarbejderrepræsentant 

Line0925@gmail.com 

 

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 

Ipek Deveci 

Elevrepræsentant 

Deveciipek45@gmail.com 

 

F 

Melika Eken 

Elevrepræsentant 

Melikaeken@gmail.com 

 

F 

  

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 

 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 

 Hanne Østergaard  

Tovholder på elevråd 

hannestergaard@gmail.com 

 

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.00-18.05  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.05-18.15 

Orienteringspunkt 

2.  Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 
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Elevrepræsentanterne ikke til stede. 

 

Kl. 18.15-18.25 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Situationen efter delvis genåbning af skolen 

 

Formålet med punktet er dels, at de forældrevalgte fortæller om, hvordan de oplever, at det går med den 

delvise genåbning for 0.-5. klasse og fjernundervisningen af 6.-9. klasse samt, at skoleledelsen informerer 

om hverdagen under efter den delvise åbning. 

 

Birgitte orienterede om genåbningen af skolen.. Vi oplever, at det går godt og at skoledagene fungere 

godt. Eleverne virker til at profitere af de mindre grupper og kortere skoledage. 

Fra på mandag sker der så noget nyt. 6.-9. klasserne kommer i skole igen og retningslinjerne er ændret 

fra 2 til 1 meters afstand.. Vi skal nu have rettet vores planer til, det gør vi i morgen, så vi kan informere 

medarbejdere i løbet af eftermiddagen. 

 Overordnet forventes  det at se således ud: 

- 0.-5. klasse og måske 6. klasse fortsat i skole kl. 8-12 

- Fra mandag 6/7.-9. klasse i skole kl. 13-16. 

- Organisering kan være 2 klasser delt i 3 hold med 1 lærere/pædagoger pr. hold. Det bliver ca. 16 ele-

ver pr. hold. 

- Nødundervisningsbekendtgørelsen gælder stadig – dvs. primært undervisning i dansk, matematik, en-

gelsk  og naturfag. 

- Rengøring mellem kl. 12.00 og 13.00 

- 9. klasserne får afsluttende årskarakterer d. 15. juni og slutter skolegangen her. 

- Der vil  fortsat være tilmelding til SFO og evt. mulighed for reduceret åbningstid. 

- Ved sygdom blandt medarbejdere, kan vi stå i en situation, hvor vi må sende elever hjem. 

- 1.juni modtager vi de nye kommende 0. klasser. 

- Vi har tilsagn om, at vi kan bruge udearealer ved Humlehusene. 

- 1. klasserne er ved Herstedhøje 

- Mellemformer: Vi har 2 hold med få elever(holddannelse) 

- Specialklasserne: vi arbejder på, at de kan komme i almindeligt skema fra på mandag. 

 

Der blev givet udtryk for, at vi nok skal forvente markant flere børn i SFO’en. Når flere forældre skal på 

arbejde, må det betyde, at der kommer flere børn i SFO’en.. 

 

Vi arbejder på at ansætte flere vikarer på skolen, så vi kan imødekomme evt. behov også på SFO’en.. 

 

Der blev udtrykt forventning om, at retningslinjerne følges, hvis elever skal sendes hjem, så det er de ældste 

elever, der bliver sendt hjem. 

 

Forældrerepræsentanterne har forskellige oplevelse af hvordan det går i skolen. Nogle oplever, at det går 

godt i  1. klasse og at man tager på mange ture – dog meget til de samme steder. 

 

Et hold har ikke en dansklærer og oplevelsen er, at der ikke bliver undervist i dansk og at der har manglet 

kommunikation omkring hvad, der kan nås i forhold til læseplanen. 

 

Der blev udtrykt usikkerhed omkring retningslinjerne ved sygdom og nogle forældre har undret sig over 

forskel på skoledagens længde i kommunerne. 

 

En anden oplevelse er, at der i en klasse er meget ”røv til sæde undervisning” og at der er usikkerhed om 

hvorvidt retningslinjerne følges mht. hvor meget, der skal vaskes hænder. 
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På skolen har vi en generel oplevelse af, at vi gør det godt. Der er forskel fra lærer til lærer, på hvordan 

man arbejder, men vi er i større grad blevet mere ensrettet end da vi startede i forbindelse med at skolerne 

lukke ned. 

I Albertslund har vi prioriteret at have fuld åbningstid i  SFO’en. 

Vi har desuden prioriteret resurser til at holde et fagligt niveau også i udskolingen. 

 

Der blev spurgt til økonomien – får skolen dækket evt. merudgifter til f.eks. ekstra personaleresurser? 

Vi har brugt flere resurser i denne periode og Birgitte har spurgt til, om vi får dækket merudgifter eller om 

skolen selv skal finansiere merudgifterne. Vi konterer de penge vi bruger på en særlig konto, men det er 

endnu uvist, om og hvor meget vi får dækket. 

Der blev spurgt til, hvordan vi på sigt vil bruge de gode erfaringer, vi gør i denne periode, f.eks. mindre 

sygdom, færre konflikter, mere ro og koncentration. Vi taler om  det vi lærer af situationen, bl.a. andet 

hvordan vi fremover kan bruge virtuel undervisning i forhold til f.eks. langtidssyge elever.  

I forhold til rengøringen, så tror vi, at der også fremadrettet vil være højere rengøringsstandard. 

Der blev givet udtryk for, at det er vigtigt at huske børneperspektivet, når vi ser på hvordan vi organiserer 

hold/klasser. Hold på tværs af klasserne vil medføre nye børn og nye voksne – og hvad gør man der, hvor 

der kun er 3. klasser på en årgang? 

 

Der blev spurgt til hvilke tanker vi på skolen har gjort omkring  9. klasserne. Får de oplevelsen af en eksa-

men eller en årsprøve.  

Det er ikke noget vi har drøftet i ledelsen. Udskolingen har været optaget af, hvordan vi får afsluttet 9. 

klasserne, vi har dog endnu ikke lagt os fast på noget.  

 

Kl. 18.25-18.45 

Drøftelsespunkt-og orienteringspunkt 

1. Kommende 0. klasses og 1. klasses børnegruppe 

 

Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om kommende børnegruppe i 0. klasse og kommende 1. 

klasse, og de ekstra resurser disse børn kalder på. 

 

Birgitte orienterede om, at vi har været optaget af særligt sårbare børn i de kommende 0. klasser og på 

hvordan vi sikrer en god skolestart for dem. Vi har søgt om 115.000kr til ansættelse af en ekstra medarbej-

der i perioden frem til 1. september. 

Jonas orienterede om at skolebestyrelsen tidligere har lavet en henvendelse til det politiske niveau, i den 

forbindelse have vi et møde med bl.a. Steen Christiansen. Her oplevede vi, at vi fik håndslag på, at vi ville 

blive imødekommet på en evt. ansøgning om ekstra resurser. Skolebestyrelsen beder ledelsen rykke for svar 

på ansøgningen. 

Birgitte vil rykke for svar i morgen. Vi håber på, at få en ekstra budgettildeling og har allerede sat ekstra 

bemanding på. 

 

Kl. 18.45-19.05 

Orienterings- og diskussionspunkt 

2. Modtagelse af 1. juni børn og 6.-9. klasse 

 

Formålet med punktet er dels at drøfte proceduren for modtagelse af 1. juni børn (kommunalbestyrelsen 

har besluttet at kommende 0. klasse starter 1. juni i stedet for 1. maj grundet Corona) samt diskutere hvad 

skolen skal være obs. på når/hvis 6.-9. klasse igen starter skole.  

 

Vi har sat ekstra bemanding på kommende 0. årgang og vi håber, at vi kan ansætte yderligere. De nye 0. 

klasser deles i to hold og vi forventer, at kunne sætte 2 voksne på hvert hold. 
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Kl. 19.05-19.15 

Orienteringspunkt 

3. Lokaleplan 

 

Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om den kommende lokalefordelingsplan. 

 

Pia orienterede omkring lokaleplanen. Vi fastholder nuværende lokaleplan. Vi er fortsat  meget udfordret 

på idrætsfaciliteter og også på bio/geo-faglokale. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

4. Deltagelse i kommende års forældremøder 

 

Formålet med punktet er at de forældrevalgte beslutter hvem der repræsenterer de forskellige årgange 

og deltager på første forældremøde i kommende skoleår. Efterfølgende orienterer skolens ledelse medar-

bejderne, så årgangsrepræsentanten inviteres med til forældremødet.  

 

Skolebestyrelsen synes, at det er  vigtigt, at kommer ud på alle årgange i forbindelse med forældremø-

derne i august/september  og det er derfor nødvendigt at lave en plan der sikrer at der kommer en repræ-

sentant på alle årgange. 

Naturligt tilhørsforhold: 

Bjarne: 4. klasse 

 Jonas: 0. klasse og 2. klasse 

 Tobias: 2. klasse og 5. klasse 

 Marciej: 3. og 5. klasse + evt. 7. klasse 

 Michael: AB og XY 

 Edibe: 3. klasse 

 Tina: 6. klasse 

 

Jonas laver et udkast til fordeling på årgangene. 

Det tilstræbes at  datoer for forældremøder fastlægges inden sommerferien – og gerne inden næste skole 

bestyrelsesmøde. 

 

Kl. 19.25-19.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

5. Plan for hvilke principper der skal revideres, drøftes eller udarbejdes i kommende skoleår – 

sættes ind i årsjulet for den pågældende år. 

 

BILAG: 

1. Udkast til plan for revidering af principper mm 

 

Formålet med punktet er at drøfte og beslutte om der skal ske ændringer i årshjulet og hvilke principper 

der i kommende skoleår skal revideres. Skal vi forsat gøre som vi hidtil har gjort, eller skal vi nedsætte et 

udvalg der laver en ny plan for revidering af principsamlingen? 

 

Principperne trænger til at blive opdateret på hjemmesiden og referater fra skb skal også lægges der. 

Principper skal være offentligt tilgængelige og de skal derfor være på hjemmesiden. 

 

Det blev foreslået, at der i AULA lægges et link til principperne.  
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I forbindelse med revidering af principperne, tilstræbes det at sammenskrive nogle af principperne. Det er 

ikke lige nu tidsmæssigt muligt i ledelsen at kigge på principperne. . 

Jonas vil  forsøge at gruppere principperne mhp. at se på om det er muligt at slå nogle sammen. Jonas vil 

revidere planen og kvalificere den sammen med Birgitte. 

 

Kl 19.40-19.55 

6. Meddelelser 

• Formand/næstformand:  

• Skolerådet:  

Der afholdes digitalt møde i næste uge 

• SFOrådet:  

• Skolen ledelse:  

Vi er rigtig glade for skolebestyrelsen og det samarbejde vi har.. Vi har et godt samspil og oplever, 

at det giver god genklang også opadtil. 

Der er en god stemning på skolen. Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer godt og 

vi er gode til at have dialog om de ting der opstår. Vi har et rigtig godt fundament. 

Vi er i fuld gang med fag- og opgave fordelingen. Vi har rykket vores skemalægning fra næste uge 

til uge 21.  

Vi har desværre også fået klager: 

- En klage i forbindelse med et forældremøde omkring  flytning af AB grupperne. Vi har på 

mødet vist en klasseliste over hvilke elever, der skal flytte lokale. Vi er i tvivl, om vi har gjort 

noget galt. 

- Klage over sagsforløb – forældrene synes det har været svært at følge processerne. 

- Klage fra en far, der ikke synes, at det har været tydeligt, at han ikke har måttet gå ind på 

matriklen. 

Vi har ansat to tysklærere til udskolingen. Og vi forventer, at vi har fået ansat to medarbejdere til 

specialgrupperne. 

Vi har muligvis en vakant stilling til SFO fra august. 

Mellemformer: Historisk har man udarbejdet PPV, når et barn har været i større udfordringer, det 

har kunnet føre til at der blev visiteret 12 lektioners støtte. Fremover bliver det anderledes. Mid-

lerne er reduceret og bliver lagt ud til skolerne, hvor de primært vil blive brugt til holddannelse. 

Der komme mere information omkring dette, når vi kommet nærmere på, hvordan vi organiserer 

resurserne. Målet er at resurserne kommer flere børn til gode. 

7. klasserne skulle have været på lejrskole – det kommer de ikke. Timerne kan ikke rykkes med over 

til næste skoleår. Skal klasserne på lejrskole i det kommende skoleår, skal skolen give nye timer til 

dette, det har vi umiddelbart ikke resurser til. Vi håber, at vi måske kan finde resurser til en tur på 

2-3 dage. 

  

Det blev foreslået, at man giver timerne til de faste lærere flere timer i klassen frem for til en speci-

alpædagog eller anden, som kommer i klassen i en periode og som så forsvinder igen. Hvis de faste 

lærere har timerne, kan timerne bruges til holddeling. 

 

Antallet af timer vil være begrænset. Vi skal have et lokalt visitationsudvalg, som prioriterer resur-

serne.  

 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Det er underligt, at drive SFO for tiden. Der kommer løbende flere og flere børn. Vi er meget 

udenfor. Vi afventer, hvad der skal ske i forhold til modtagelsen af de nye børn. 

 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 
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Kl. 19.55-20.00 

Orienteringspunkt 

7. Evt. 

  

Der blev spurgt til parkeringssituationen ved snebærhaven?. Det går generelt fint.  

Der sker noget nyt i næste uge og det betyder nok, at vi skal lære de store elever, hvordan man skal gøre. 

 

Næste møde 11. juni. Her skal skema og timefordelingsplanen på dagsorden. 

Kvalitet i undervisningen – punktet forventes på i juni og igen i november. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

• Opfølgning på Den professionelle kapital (UDSKYDES TIL EFTER CORONA KRISEN, DA 

MØDET FORVENTES AT VÆRE TIDSKRÆVENDE)  

• Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces  

 

 

 

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 

9. januar                                        16. december 

6. februar                                       27. januar 

5. marts                                         24. februar 

2. april                                            24. marts 

12. maj                                          5. maj 

11. juni                                           2. juni 

 

 

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 
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 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 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 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 

 Princip: Skemalægning – grundskema 

Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

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

lægning.  

 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 

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

munens 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 
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 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? 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Princip: Værdigrundlag 

 


