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Skolebestyrelsesmøde 

D. 11.juni 2020 kl. 18.00-21.00.  

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  

 

 

X 

 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

X 

 

 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

A 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

X 

Line Clement Tarp Brink 

Medarbejderrepræsentant 

Line0925@gmail.com 

 

 

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 

 

A 

Melika Eken 

Elevrepræsentant 

Melikaeken@gmail.com 

 

A 

  

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

2. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

3. 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 

 Hanne Østergaard  

Tovholder på elevråd 

hannestergaard@gmail.com 

 

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 

Orienteringspunkt 

 

2. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 
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Intet nyt fra eleverne. 

 

Kl. 18.45-18.55 

Beslutningspunkt 

 

3.  Deltagelse i kommende års forældremøder samt datoer for næste års skolebestyrelsesmøder 

 

Se bilag: 

1. Foreløbig fordeling af skolebestyrelsesmedlemmer til forældremøder 

 

2. Udkast til datoer for skolebestyrelsesmøder kommende skoleår 

 

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 medarbej-

derne, så årgangsrepræsentanten inviteres med til forældremødet. 

 

Herudover skal det besluttes hvornår skolebestyrelsesmøderne ligger næste skoleår 

 

Skolebestyrelsens deltagelse ved forældremøder:  

Edibe deltager på 1. årgang.  Maciej deltager på 7 årgang, hvis Morten bliver forhindret. Hermed er der 

deltagelse på alle årgange. 

Ledelsen har endnu ikke nået at fastsætte datoer for forældremøderne. Datoerne søges fastsat inden vi går 

på sommerferie.  

 

Skolebestyrelsesmøder: 

Vi fastholder 10 møder i kommende skoleår. Ledelsen har af hensyn til opgavebelastningen på skolen fore-

slået, at antallet af møder reduceres til 8 møder. Skolebestyrelsen vurderer dog, at der er brug for 10 mø-

der også i næste skoleår. 

 

Kl. 18.55-19.35 

Drøftelsespunkt 

 

4. Opfølgning på Den professionelle kapital   

 

Se bilag: 

3. Alle skoler 

4. Herstedøster  skole 

5. Herstedøster skole – indskoling 

6. Herstedøster skole – mellemtrin 

7. Herstedøster skole – udskoling 

8. Herstedøster skole – SFO 

9. Herstedøster skole – specialgruppe AB 

10. Herstedøster skole – specialgruppe XY 

 

Punktet var på dagsordenen til februar mødet. Her ønskede bestyrelsen mere tid til at diskutere punktet og 

de problemstillinger rapporten for Den professionelle kapital synliggjorde. Punktet er derfor sat på dagsor-

denen med mere tid til debat. Ledelsen orienterer bla. om opkvalificering af teamkoordinatorer til mødele-

dere samt mentorer til modtagelse af nye medarbejdere.  

 

Birgitte orienterede overordnet. 
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I starten af kalenderåret var ledelsen sammen med TRIO  på et internat, hvor resultaterne blev gennemgået 

og der blev aftalt en fælles indsats og fremadrettet proces. Det fælles fokusområde er oplevelsen af at lyk-

kes i sit arbejde og kvalitet i opgavevaretagelsen. 

 

Vi var forberedt på at undersøgelsen nok ville slå negativt ud i forhold til AB-grupperne. Der havde før un-

dersøgelsen været en større personaleomsætning i grupperne og det var umiddelbart inden undersøgelsen 

meldt ud, at der fysisk skulle flyttes rundt på AB klasserne på skolen. Hvis man skiller specialklasserne ud 

af undersøgelsen, ligger skolen på ca. samme niveau som de øvrige skoler i kommunen. 

  

Der ligger samlet set en stor arbejdsopgave i at få løftet alle og særligt AB-grupperne og mellemtrin, hvor 

undersøgelsen viser utilfredshed.. 

 

På den positive side viser undersøgelsen høj kollegial trivsel. 

Der er lavet en samlet handleplan for den fælles skole og en pr afdeling. Processerne styres af en fra TRIO 

og en leder. Det gode arbejdsmiljø og socialkapital er et vedvarende fokusområde. Alle har et fælles mål, 

det er at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø alle steder. 

Vi har bl.a. selv i flere år selv valgt at lave trivselsundersøgelser internt på skolen.  

Vi oplever, at vi igen har fået mere stabilitet i AB-grupperne og vi har arbejdet med at skabe bedre fysiske 

rammer. 

 

Skolebestyrelsen drøftede undersøgelsens resultater og hvad disse er udtryk for. Udefra er det svært at 

sætte ord på hvad årsagen til utilfredshed bunder i. Der blev givet udtryk for bekymring dels for at arbejds-

miljøet smitter af på elevernes trivsel og for at man tilsyneladende i Albertslund kommune oplever stress, 

udbrændthed og ikke at lykkes i opgaven. Skolebestyrelsen er bekymret og vil være opmærksom på om den 

skal reagerer i forhold det generelle udtryk for udbrændthed og stress på skoleområdet og om der er brug 

for at skolebestyrelsen presser på i forhold til at begrænse indsatser oppefra eller udefra. 

Medarbejderne har en oplevelse af ikke at kunne nå det basale, at der bliver lagt for meget ovenpå. 

Skolebestyrelsen vil fremadrettet være opmærksom på særligt mellemtrin og AB-grupper og på om arbejds-

miljøet smitter af på eleverne. Skb. opfordrer ledelsen til at gå i dialog med medarbejderne om, hvad det er 

der presser i hverdagen. 

 

Når vi laver opgaveoversigter, forventningsafstemmer vi med den enkelte medarbejder og vi skal prioritere 

i perioder. 

 

Elevernes trivselsundersøgelse er på dagsorden i august. Det blev nævnt, at  vi nok skal ikke tage resultatet 

helt så alvorligt. Vilkårene omkring undersøgelse har været meget anderledes. 

 

Kl. 19.35-19.55 

Orienterings og drøftelsespunkt 

 

5. Økonomisk status og status på medarbejdere og eleveres sygefravær 

  

Se bilag: 

11. Økonomiopfølgning for 1. kvartal 2020 

 

Birgitte orienterede om økonomien og det forventede årsresultat. Ved seneste budgetopfølgning så det ud 

som om, at vi vil gå ud året med et overskud på 1,2 mill. Dette er ikke korrekt, der flere udgifter, der ikke er 

taget højde for i opfølgningen. 

 

Der mangler at blive indregnet nedenstående udgifter i økonomiopfølgningen: 

1. Forventet udgift til flytning til AB og XY.  

2. AB ændringer i personalesammensætninger, som genere udgifter.  
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3. Skiltning for 100.000 kr. på skolen  

4. Gardiner og inventar til PPR og mellemformer.  

5. Kompetenceløft for SFO og Specialgrupperne.  

6. Er der midler tilbage sidste på året vil en legeplads blive prioriteret 

 

Herstedøster Skole forventer at komme ud af året tæt på 0 kr.   

 

12. Sygefravær for 1.kvartal 2020 

 

Det får godt på skolen. Der er ikke de store udfordringer.  

SFO’ har en deltidslangtidssyg og en hjemme pga. Corona.  

Vi har haft flere gravide og ser en tendens til, at det generere mere sygefravær end ellers.  

Der blev spurgt til muligheden for at trække sygefraværsstatestik for de enkelte afdelinger. Det kan man 

ikke trække på nuværende tidspunkt. Den enkeltes fravær kan trækkes men det vil være en stor opgave, at 

gøre fraværet op afdelingsvis. Vi har alligevel aftalt, at det skal gøres fremadrettet. 

 

13. Elevfravær pr. kvartal  

 

Måltallet  for eleverne i kommunen er 6,5 %, Alle afdelinger i almen ligger under måltallet. 

Specialgrupperne ligger over måltallet. 

Skolens nedlukning har påvirket resultatet i positiv retning. Ved genåbning har der været større fravær end 

ellers, det har været Coronarelateret fravær. 

 

Formålet med punktet er at orientere skolebestyrelsen om hvordan det går økonomisk på skolen, hvordan 

omfanget af sygefravær er og hvordan det går med personaleomsætningen.  

 

Der blev spurgt til hvilken slags fravær gennemsnittet dækker over. Hvor meget er lovligt, sygdom og ulov-

ligt fravær. 

Som skolebestyrelse kunne man godt være nysgerrig på hvor mange børn der er på alarmlisten. Vi er ikke 

helt klar over, om vi kan trække en statistik på dette. 

 

Kl. 19.55-20.15 

Orienterings, drøftelses og beslutningspunkt 

 

6. Godkendelse af grundskema og timefordelingsplan samt evaluering af fag- og opgaveforde-

lingen 

 

Se bilag: 

14. Timefordelingsplan 2020-21 

 

Der blev spurgt til hvilke ændringer, der er i timefordelingsplanen i forhold til tidligere: 

• Hold, akt, holddan, holdmat er en del af mellemformer som erstatter enkeltintegrationsti-

mer 

• Timer til vejledere bliver ud over indsats til elever med dysleksi også medpraktiserende 

forløb. Der etableres et vejlederkorps 

• Det lykkes at fastholde svømning på 4. årgang 

• Det er muligt, at 5. årgang kan komme i svømmehallen nogle enkelte gange i idrætstimerne 

• Der er indgået et samarbejde med musikskolen på mellemtrinnet, hvor der er laves et kor 

og et band. Hvilke elever, der tilbydes dette, er endnu ikke afklaret.  

 

15. Grundskema (Pia eftersender inden mødet) 
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Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om hvordan det er gået med at lægge grundskema, hvordan 

grundskemaet lever op til principper og retningslinjer for skemalægning og orientere om overvejelsen ikke 

at have et grundskema i efterfølgende skoleår.  

 

Fag- og opgavefordelingen er kørt godt i år og der er nu lagt skemaer gældende fra 1. august 

• Vi er igen udfordret på faglokaler særligt til idræt og til bio/geo. 

• Ift. principperne er timerne lagt i moduler, alle møder kl. 8.10, de praktiske fag er så vidt 

det har været muligt fordelt henover alle ugens dage, der er stort set en klasselærer hver 

dag i alle klasser - 4 klasser har ikke en klasselærer en dag ugentlig, 

•  I specialklasserne er skemaet lagt lidt anderledes – f.eks. har nogle klasser mange prak-

tisk/musiske fag samme dag m.m.  

 

Kl. 20.15-20.25 

Orienterings og beslutningspunkt 

 

7. Ansøgning om ekstra midler til kommende 0. og 1. klasse 

 

Se bilag: 

16. Ansøgning tillægsbevilling kommende 0. klasser 

17. Ansøgning om midler til 1. klasser 2020 

18. Svar vedrørende ansøgning forebyggende tværfagligt arbejde  20202021 

 

Der er kommet afslag på ansøgningerne til ekstra midler til kommende 0. klasse og 1. klasse. Ledelse og 

skolebestyrelsesformand orienterer om sagen. Skolebestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt der skal rea-

geres på afslagene. 

 

Jonas orienterede om baggrunden for ansøgningerne.  

Der var tidligere på året et møde med bl.a. borgmesteren, her fik vi en oplevelse af, at vi ville blive imøde-

kommet på evt. ansøgning om ekstra midler, og at en evt. ekstra indsats omkring årgangene ikke måtte gå 

ud over skolens øvrige elever. 

 

Jonas oplever at situationen er vendt på hovedet. 

 

Skolen har ikke et overskud fra 2019. Der var et mindre beløb, som skulle dække bl.a. korprojektet i skole-

året og ikke kalenderåret. Det var midler, der alle var givet til særlige øremærkede projekter der var såle-

des ikke et overskud. 

Skolebestyrelsen accepterer ikke afslaget og vil gå videre med sagen. 

 

Ledelsen har valgt, at vi i kommende 0. klasse og 1. klasse prioriterer at bruge ekstra resurser, så opgaven 

løftes elvom der er kommet afslag på ansøgningerne.   

 

Jonas husker, at der var enighed i overleveringerne om at kommende 0. klasse har en børnegruppe, som 

kalder på noget særligt. Jonas spørger om forvaltningen er vidende om dette. Birgitte har orienteret for-

valtningen. 

 

Kl. 20.25-20.40 

Orienterings og drøftelsespunkt 

 

Se bilag: 

19. Handleplan for læsning og sprog  

20. Handleplan for matematik 
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21. Handleplan for naturfag 

 

8. Orientering om skolens arbejde med kvalitet i undervisningen og om de særlige tiltag og ind-

satser skolen laver. 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen orienteres om de indsatser der er gjort i forbindelse med sko-

lens arbejde med kvalitet i undervisningen. Ledelsen orienterer omkring proces vedr. opkvalificering af 

vejlederfunktionen på skolens, samt opkvalificering af teamsamarbejdet omkring elevernes øgede læring. 

 

Pia og Birgitte orienterede om at: 

• Elevernes læringsprogression har igennem de sidste år været et stort fokusområde 

• Der evalueres løbende på de indsatser, der laves, og de tilrettes efter det, der giver mening 

• Der er fokus på de ydre rammer for at øge elevernes læring; organiseringen af vejlederkorpset, 

samarbejde med konsulenter fra forvaltningen, styregrupper og fagudvalg matematik, dansk, na-

turfag, teknologi og håndværk og design. Konferencer og medpraktiserende forløb 

• Der er i fællesskab udarbejdet handleplaner for læsning og sprog, matematik og naturfag 

• Den fælles indsats er faglig læsning i alle fag 

 

Punktet tages på dagsorden igen efter sommerferien. 

 

Tobias sender inden da nogle konkrete spørgsmål, som ledelsen kan forberede svar på til næste møde.  

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

 

9. Meddelelser 

- Formand/næstformand:  Repræsentant til Temaudvalget 

- Skolerådet:  

- SFOrådet: 

- Skolen ledelse:  

• Virksomhedsplanen (se bilag nr. 22). Rettelser skal sendes til Birgitte inden for en uge 

• Der er ansat 2 rigtig dygtige lærere til specialklasserne 

• En vakant stilling i SFO er slået op. Vi har afventet økonomisk overblik inden den blevet 

slået op 

• Der er kommet en opsigelse fra en lærer i indskolingen og en på mellemtrinnet og disse 2 

stillinger er ligeledes slået op  

• Der er 2 klasser, der er på lejrskole i denne uge – 2 venter til efteråret 

• Sidste skoledag inden sommerferie står alle udenfor de sidste 15 minutter og synger Al-

bertslundsangen og feriesangen 

• Vi holder dimission d. 16. juni: 20 minutter pr. klasse på plænen. Tre voksne pr. elev. 

• Vi håber, at vi starter almindelig skole efter sommerferien. Alternativt at vi kan fortsætte 

som nu.  

 

- Medarbejderrepræsentanterne: 

- Eksterne repræsentanter: 

- Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

 

10. Evt 
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Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

• Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

• Fremtidig plan for revision af principper mm. 

 

 

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 

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” 
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 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 

 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 

 


