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Skolebestyrelsesmøde 

D. 5.november 2020 kl. 18.30-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. Link til mødet: https://meet.google.com/tzu-kasz-cpw 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

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 

 

 

A 

 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

X 

Niklas Bach 

Medarbejderrepræsentant 

nicklas.christian.jun-

ker.bach@akskole.dk 

 

X 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

 

 

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 

 

A 

  

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 

 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. 

 

Birgitte gjorde status på Corona-situationen pt. 

Vi har haft 4 smittetilfælde hen over weekenden. 3 klasser og et hold blev sendt hjem. Indtil forle-

den dag havde vi kun oplevet to smittetilfælde i samme klasse. 
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Vi har haft mange medarbejdere sendt hjem for at blive testet. I mandags manglede vi 40 medar-

bejdere. Medarbejderne er meget villige til at hjælpe. 

En medarbejder blev konstateret smittet i sidste uge, det betød at flere andre måtte hjem for at 

blive testet. 

Der blev spurgt til drøftelsen på Facebook omkring elever og mundbind. 

Vi har ikke et forbud omkring mundbind men accepterer, hvis elever vælger at bruge mundbind. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Orienteringspunkt 

 

3. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Vi har 4 emner vi gerne vil orientere om:: 

- Hvordan det er det gået med elevrådet  

Vi har haft online-møde med Danske Skoleelever. Vi har lært hinanden lidt bedre at kende 

 

- Corona: 

Der er mange nye retningslinjer. De gør især mandagene hårdere, vi kan ikke have idræt og valg-

fag som tidligere. Vi kunne godt tænke os, at lektiecafe kunne ske online i stedet for at vi sidder på 

skolen. 

 

- Fælles elevråd: 

Der var virtuelt møde i sidste uge. 

 

- Vi har valgt to Indsatser i forhold til elevtrivselsmålingen: 

1) Er du bange for at blive til grin i skolen? 

2) Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen? 

 

Kl. 18.45-19.05 

Orienterings- og diskussionspunkt 

 

4. Opfølgning på trivselsundersøgelsen – hvilke indsatser kalder undersøgelsen på? 

 

Formålet med punktet er at diskutere hvilke indsat skolen påtænker at iværksætte på baggrund af elevernes 

trivselsundersøgelse. Punktet er en opfølgning fra augustmødet hvor resultaterne af trivselsundersøgelsen 

blev fremlagt for bestyrelsen.  

 

Birgitte har først fået bilag fra udskolingen i dag, de er derfor sendt fra alle klasser lige inden mødet. 

Birgitte orienterede om, hvilke områder der har været fokus på i afdelingerne og på årgangene. Generelt 

har resultaterne været drøftet på afdelingsmøder. 

  

Kl. 19.05-19.25 

Diskussions- og beslutningspunkt 

 

5. Valg af fokuspunkter for skolebestyrelsens kommende arbejde 

 

Formålet med punktet er at diskutere og beslutte hvilke fokuspunkter skolebestyrelsen vil have for det 

kommende år. Der skal vælges 2-4 fokusområder som vi løbende vil genbesøge og arbejde med hen over 

året. 
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Følgende emner blev foreslået: 

- Albertslund kommune ligger blandt kommuner, hvor forældre er mindst tilfredse med skolen. Det 

kunne være et punkt. 

- Medarbejderfastholdelse. Der er en oplevelse af at der er stor lærerudskiftning i klasserne.  

Medarbejderrep. Ser også en udfordring i rekruttering og fastholdelse af nye medarbejdere.. 

Der er en oplevelse af at ledelsen er gode til at snævre ind og fokusere indsatserne og skabe tid til 

at fokusere på fagligheden. 

- Anvendelsen af IT. Kan man i større grad integrere IT og få engageret forældrekræfter. Kan IT 

bruges i større grad til at give forældrene føling med det faglige arbejde i skolen.. 

- Kan man gøre noget ved den administration ledelsen skal bruge tid på. 

- I Albertslund er der en stor gruppe elever, der ikke opnår 2 i dansk og matematik ved folkeskolens 

eksamen, det har betydning for de unge, når de skal videre i ungdomsuddannelserne. Hvordan løf-

ter vi eleverne fagligt? 

- Trafik politik, er stadig en udfordring. 

- Skolehjemsamarbejde og kontaktforældre. 

- Elevfravær 

- Elevtrivselsrapporten og klasseledelse. 

 

Skolebestyrelsen besluttede 3 fokusområder i år: 

1) Fastholdelse og rekruttering 

2) Skolehjemsamarbejde 

3) Trivslen 

 

Kl. 19.25-19.45 

Diskussionspunkt- og beslutningspunkt 

 

6. Kontaktforældre   

 

Bilag: 

1. Kontaktforældrepjece (UDKAST) 

2. Kontaktforældrenes værktøjskasse (UDKAST) 

  

Formålet med punktet er at følge op på september måneds møde, hvor vi diskuterede samarbejdet med 

kontaktforældrene. Der skal findes en repræsentant blandt de forældrevalgte til udskolingen og der skal 

besluttes 2 møder for den fælles kontaktforældregruppe. Der bør nedsættes et udvalg der arbejder videre 

med indholdet på de 2 møder. Herudover skal den reviderede ”kontaktforældrepjece” og ”kontaktforældre-

nes værktøjskasse” godkendes. 

 

Bjarne er fremover forældrevalgt kontaktperson til udskolingen. 

 

Der blev nedsat et udvalg: Tobias og Edibe. Jonas bliver også en del af udvalget, hvis ikke en anden mel-

der sig. 

Udvalgets opgave er at lave et udkast til hvordan et kommende kontaktforældremøde kan struktureres. 

 

Det blev foreslået, at man evt. invitere alle forældre til virtuelle dialogmøder? Det kan dog være svært med 

et virtuelt møde, hvor mange er på  for at snakke. 

Udvalget kigger på, hvordan et møde kan holdes. 

 

Kl. 19.45-19.55 

Diskussionspunkt- og beslutningspunkt 
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6. Dialogmøde med borgmesteren 

 

Formålet med punktet er at orientere om hvem der deltager i dialogmødet med borgmesteren d. 25. novem-

ber, samt drøfte evt. emner der kunne være gavnlig at bringe op på mødet. 

 

Borgmesteren flytter sit kontor til HØ en dag. Han skal tale med elevråd og med medarbejdere. 

Dialogmødet med borgmesteren d. 25. november: Birgitte, Pia, Nicklas og Gert deltager. Forældrerepræ-

sentanter: Bjarne, Tobias, Morten, Edibe og Jonas. 

Jonas indkalder til et forberedelsesmøde, Jonas Kolding inviteres med til dette..  

Temaet for dialogmødet er Fremtidens Folkeskole. 

 

Kl. 19.55-20.10 

Orienterings- og diskussionspunkt 

 

7. Revidering af principper ”Kontaktforældre” og ”Klassekasser” 

 

Bilag: 

3. Nuværende princip: Kontaktforældre 

4. Nuværende princip: Klassekasser 

5. Udkast til sammenskrivning af principper (Kontaktforældre) 

 

Formålet med punktet er at diskutere principperne ”Kontaktforældre” og ”Klassekasser” med henblik at 

revidere disse. De kunne eventuelt skrives sammen til ét princip. 

 

Jonas har lavet udkast til nyt princip. De to principper er skrevet sammen ellers er der ikke ændret noget. 

 

Skolebestyrelsen drøftede princippet. Der blev udtrykt ønske om at tydeliggøre, at der er en forventning til 

kontaktforældrerollen. Man kan ikke tvinge forældrene men udstikke forventninger, det er derfor som ud-

gangspunkt skal-opgaver. 

Omkring klassekasser stå der at det er til midler, der ikke dækkes af skolen. Det skal tydeliggøres hvad mid-

ler er her. Det er ikke undervisningsmidler men f.eks. is på en tur, bolde til klassen m.m. 

Klasse-lærerne/pædagogen er forpligtet på princippet. 

 

Princippet godkendt med ovenstående revideringer. Jonas tilretter princippet. 

 

Kl. 20.10-20.25 

Orienterings- og diskussionspunkt 

 

8. Driftsbudget HØ kommende kalenderår samt investeringsområde for kommende års lokale 

budget 

 

Bilag: 

6. Driftsbudget 2021 (EFTERSENDES TIRSDAG D. 3. NOVEMBER) 

 

Formålet med punktet er, at ledelsen orienterer om driftsbudgettet for kommende kalenderår, og at skole-

bestyrelsen på den baggrund diskuterer kommende års investeringsområde. 

 

Birgitte orienterede. Vi har nogenlunde sammen beløb næste år, som vi har haft i år. 

De 550.000 kr., der står under billedkunst, skal dække alle fag. 

Der blev udtrykt ønske om at saldo fremgår under alle kolonner. 
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Det ser umiddelbart ud til at der har været et mindreforbrug på MKU og på inventar. MKU er ikke brugt, 

da der har været aflysninger i faget i under hele Corona perioden. Inventar vil blive brugt i indeværende 

år. Der er planlagt indkøb. Vi forventer, at gå i 0 ved årets afslutning. 

 

Morten sidder fortsat i økonomiudvalget.  

Han oplever, at vi har bevæget os hen hvor budget og forbrug er mere gennemskueligt og strømlinet end 

tidligere. 

 

Kl. 20.25-20.35 

Orienteringspunkt 

 

9. Personaleomsætning 

 

Bilag: 

7. Personalomsætning (EFTERSENDES TIRSDAG D. 3. NOVEMBER) 

 

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

ning. 

 

Birgitte redegjorde for personaleomsætningen. En stor del af de medarbejdere der er fratrådt har været 

vikarer/tidsbegrænsede ansættelser.  

Skolebestyrelsen kan nogle steder have en oplevelse af stort fravær – sygdom, lærere der forsvinder og an-

det, der kan generere fravær. Der kan opleves  forskel fra afdeling til afdeling og fra klasse til klasse, hvor 

stabilt eller ustabilt, det har været. 

Udfordringen med rekruttering af nye lærere gør at tidsbegrænsede stillinger forlænges, det kan derfor 

være den samme person, der optræder flere gange i statistikken. 

Der kan være mange årsager til at nogen stopper f.eks. forlader nogle arbejdsmarkedet og nogle flytter til 

anden landsdel. 

Der skal gøres en indsats for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Dette er også en udfordring 

også på andre skoler i kommunen. 

 

Kl. 20.35-20.40 

Beslutningspunkt 

 

10. Forretningsorden 

 

Bilag: 

8. Forretningsorden (UDKAST) 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen skal tage stilling til om de kan vedtage ændringsforslag til for-

retningsordenen vedr. inhabilitet (opfølgning på drøftelse på september måneds møde). 

 

Udkastet blev vedtaget. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

11. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand:  

• Skolerådet:  
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Elev-og klassetalssagen, Rådet har påpeget overfor politikerne, at der fortsat ikke er blevet set på 

alternative modeller. Rådet følger op. 

Har desuden drøftet muligheden for fælles høringssvar i forhold til budgetkatalog. 

• SFOrådet:  

• Skolen ledelse: 

Vi er kommet videre i processen med skiltning på skolen og forventer at afgive ordrer i indevæ-

rende år. 

Vi er meget optaget af ”Professionelle læringsfællesskaber” Vi har særligt fokus på ”Møder med 

mening”. 

Vi er fortsat ved at beskrive LVU – det lokale visitationsudvalg – og mellemformer. 

Fysisk placering af specialgrupperne – vi er ved at have det meste på plads. 

Vi er så småt gået i gang med næste skoleårs planlægning. 

Er pt. udfordret på fravær pga. Corona. Har talt om i MED, at kvaliteten i undervisningen ikke kan 

være den samme som normalt, når der mangler 40 medarbejdere. 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Vi er optaget af Corona og det der følger med af udfordringer. Der er en del pres på i forhold til at 

skulle dække fraværende lærere/pædagoger ind. 

Vi har vænnet os til en ny virkelighed og bliver så alligevel overraskede. 

Oplever noget Corona-træthed i SFO’en. De aktiviteter der kan laves, er begrænsede. 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

12. Evt. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

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

ældremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kontaktforældre mm) og hvad er den kvalitative 

vurdering af indsats 
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Skolebestyrelsesmøderne kl. 18-21.00/formøder ??:        

        

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 

7. januar                                        14. december 

4. februar                                       25. januar 

4. marts                                         15. februar 

8. april                                            29. marts 

6. maj                                          26. april 

17. juni                                           7. juni 

 

 

Årshjul for Skolebestyrelsen 
 

Måned Emne 

August  

 Fastsæt dato årsberetning for forældrene 

 Øvrige arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende skoleår? 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 Forventningsafstemning til samarbejdet i skolebestyrelsen 

 Elev trivselsundersøgelsen 

September  

 Personaleomsætning  

 Økonomisk status og status på medarbejdernes sygefravær  

 Status på elevfravær 

 Godkendelse af årsberetningen 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

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

tredje år) 

November  

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde for kommende års lokale budget 

 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 

 Principper: ”Kontaktforældre” og ”Klassekasser” 

December  

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 

 Principper: ”Lejrskoler, hytteture og ekskursioner” og ”Budgetlægning” 

 Økonomisk status og medarbejder sygefravær 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 Høring elev klasse tals sagen 
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 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 

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 

 Principper: ”Undervisningsorganisering af den opdelte skole” og ”UUV – herun-

der lektiecafe og faglig fordybelse” 

 

Marts  

 Personaleomsætning  

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

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 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.  

 Principper: ”Elevers mulighed for deltagelse i undervisning på musikskolen of i 

eliteidræt” og ”Håndtering af vold og trusler om vold mellem elever” 

Maj  

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 Lokaleplan 

 Deltagelse i kommende års forældremøder 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august 

 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 arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

 Evaluering af Mellemformer 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Principper: ”Inklusion og specialpædagogisk bistand”  

 


