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Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

D. 7. januar 2021 kl. 20.00-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

Formand  

Jo-

nas.albrekt.karmann@gmail.co

m 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

A 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

A 

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 

nick-

las.christian.junker.bach@aksko

le.dk 

 

X 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

 

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 

Birgit-

te.pilgaard@albertslund.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

Sekretær/soucchef 

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Elevrepræsentant 

Andreas Bengsen 9E 

andreas.bengtsen2@akskole.dk 

 

 

 

Elevrepræsentant 

Elisabeth Andersen 6G  

elisa-

beth.valentina.andersen@aksko

le.dk 

 

 

  

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 

Sig-

ne.bjoern.jensen@albertslund.d

k 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 

mar-

tin.greve.korsbaek@albertslund

.dk 

 Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 

christi-

na.johansen@albertslund.dk 

 

Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 

mads.brons.pedersen@albertslu

nd.dk 

 Anne-Sofie Flintrup 

Tovholder på elevråd 

anne8n02@akskole.dk 

   

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 20.00-20.05  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
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Kl. 20.05-20.55 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

2. Elev- og klassetalssagen 

 

Bilag: 

1. Elev- og klassetalssagen med bilag 

 

Formålet med punktet er at drøfte de udmeldte modeller for elev- og klassetalssagen samt udarbejde hø-

ringssvar til Kommunalbestyrelsen 

 

Joans og Tobias er indgået i dialog og samarbejde med bestyrelsen på Storagergård og SFO-rådet om-

kring et fælles høringssvar. De er enige i, at det vil være stærkt med et fælles høringssvar også sammen 

med MED-udvalget.  

 

Der er enighed om at peger på en 5. model, hvor der dannes 12 klasser og hvor klassekvotienten er jævnt 

fordelt i alle klasse.  

 

MED-udvalget holdt møde tidligere i dag og bakker op om et fælles høringssvar, hvor der peges på en mo-

del 5 med 12 klasser. Det vil give en mere robust skolestruktur og en lavere klassekvotient, som i større 

grad understøtter fagligheden. Forældre har givet udtryk for at de har søgt privatskole til deres barn netop 

pga. høje klassekvotienter på skolen. 

 

MED har svært ved at pege på en model, der kun giver HV 2 klasser. HØ hari år ikke så mange børn i eget 

skoledistrikt men har stor søgning fra andre distrikter.  

 

Bestyrelsen på Storagergård bakker 100 % op om et fælles svar og om model 5. Bestyrelsen på STG er 

forholdsvis ny og giver sammen med den nye ledelse udtryk for at ville samarbejdet. 

 Det er positivt, at der bliver et godt samarbejde mellem Skolen og Storagergård.. 

 

Kommer der en løsning, hvor HØ kun får 3 spor vil bestyrelsen på Storagergård og SFO-rådet ikke have 

samme interesser.  

 
Udvalget arbejder videre med høringssvaret, som deles i Google docs.. MED-udvalgets pointer sendes til 
udvalget hurtigst muligt. Endeligt udkast til høringssvar godkendes mandag i næste uge. 
 
Overordnede tanker pt vedr. høringssvar til elev og klassetalssagen: 
 

 Ønsket om forudsigelighed i forhold til antal spor (kan være med til at skabe stabile og robuste 
skoler, hvilket Steen konstant nævner som et mål) 

 Klassekvotienterne. Er atter kørt helt i top. Det gør at flere forældre fravælger folkeskolen og ska-
ber ikke fremtidssikrede skoler, da prognoserne siger, at børnetallet vil stige. Det er naivt at prog-
noserne regner med, at der kun kommer øgede elevantal ved skolestart. Reelt vil tilflyttende bør-
nefamilier formentlig have børn i alle aldre og man må derfor også regne med øgede børnetal i 1.-
9. klasse de næste par år. Lavere kvotienter vil derfor fremtidssikre klasserne og ruste dem til de 
øgede børnetal. Lig sidste år vil vi nævne muligheden for at låse klassekvotienten på HØ, hvis man 
er bange for træk fra naboskolerne. Den mulighed forefindes ifølge folkeskoleloven. 

 Som udgangspunkt vil vi anbefale, at forvaltningen udarbejder en model 5 hvor der laves 12 spor 
(4 på HØ, 3 på HV, 3 på HL og 2 på EG) og hvor der opereres med en lavere klassekvotient. Vores 
argumentation vil primært omhandle nogle af de begrundelser, vi også skrev sidste år.  
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Punktet vedr forudsigelighed samt kritik af manglende opfølgning på lovede initiativer til ændring af mo-
dellen for elev og klassetalssagen vil formentlig blive bakket op af et uopfordret skriv fra Skolerådet.  
 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

11. Evt. 

 

 


