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Skolebestyrelsesmøde 

D. 14. januar 2021 kl. 18.30-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. I kan tilgå mødet fra linket: https://meet.google.com/rzm-zquj-gko 

 

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 

 

X 

 

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 

 

 

F 

Elevrepræsentant 

Elisabeth Andersen 6G  

elisabeth.valentina.ander-

sen@akskole.dk 

 

F 

  

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. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Edibebaran270@gmail.com
mailto:Bjarneoppelstrup@gmail.com
mailto:michael@platzer.dk
mailto:tln@nextkbh.dk
mailto:Birgitte.pilgaard@albertslund.dk
mailto:Birgitte.pilgaard@albertslund.dk
mailto:andreas.bengtsen2@akskole.dk
mailto:tma@dreammodel.dk
mailto:refskov@hotmail.com
mailto:Signe.bjoern.jensen@albertslund.dk
mailto:Signe.bjoern.jensen@albertslund.dk
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund.dk
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund.dk
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund.dk
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund.dk
mailto:anne8n02@akskole.dk


side 2 af 9 

2. Status på COVID-19 situationen 

 

Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om status på  COVID-19 situationen og skolebestyrelsen ef-

terfølgende drøfter denne. 

 

Skoleledelsen orienterede om at vi kigger på hvad der går godt og hvor der er brug for særligt fokus. 

Der har netop været afdelingsmøder i dag med fokus på onlineundervisningen.  

Vi har besluttet at aflyse alle udviklingsmøder de næste 3 uger, så vi kan fokusere på elevernes undervis-

ning. Vi ser  bl.a. på om klubpædagogerne skal tænkes ind i forhold til sårbare børn. 

Generelt oplever vi, at det går godt.  

Vi havde den første uge knap 100 elever fysisk på skolen, primært børn i specialklasserne.  I denne uge har 

vi haft ca. 130 elever. Vi har fokus på de elever, der ikke trives/er sårbare og på om der skal laves hold fy-

sisk på skolen, f.eks. i basisdansk. 

 

Skolebestyrelsen har generelt en oplevelse af at onlineundervisningen går rigtig godt og gav udtryk for be-

undring for både skolens høje ambitionsniveau og lærernes kreativitet. 

Onlineundervisningen kan være svær for de yngste børn, en har et yngre barn, der er ved at miste modet. 

 

Der blev spurgt til skoleledelsens overvejelser omkring skoledagens længde og til om alle fag giver mening 

online. Det bliver lange dage med mange timer foran skærmen og motivationen i de kreative er svær at 

fastholde, når fagene går hen og bliver boglige. 

 

På skolen har vi drøftet, at det er lang tid for børnene at sidde foran skærmen, og vi taler om, at det er vig-

tigt, at lægge aktiviteter og bevægelse ind i løbet af dagen. Der prøves mange ting af og vi bliver hele tiden 

bedre. 

 

Situationen er svær og der er mange ønsker og behov at tage hensyn til. De store elever skal stadig til eksa-

men, så der er faglige krav, undervisningen skal leve op til, og der er børn, hvis forældre er på arbejde el-

ler som arbejder hjemme, som har lange dage alene, hvis skoledagen bliver for kort. 

Nogle børn føler sig ensomme og har brug for den virtuelle kontakt i løbet af dagen. “ 
 
Skolebestyrelsen finder skoledagen ekstra lang for børnene, når der ud over online undervisningen også 

gives lektier for. Skolebestyrelsen opfordrer skolen til at diskutere om det ville være gavnligt at forkorte 

skoledagene eller droppe lektierne så længe der køres nødundervisning.” 

 

Kl. 18.45-18.55 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

3. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Elevrepræsentanterne deltog ikke i mødet. 

 

Kl. 18.55-19.20 

Drøftelsespunkt og beslutningspunkt 

 

4. Rambøll evaluering af skolestrategien (Børne- og Skoleudvalget ønsker evaluering) 

 

Bilag: 

1. Albertslund kommune – evaluering af Skole for alle og Folkeskolereformen 2020 
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2. Vedr. evalueringen af skolestrategien 

 

Formålet med punktet er at diskutere Rambølls evalueringsrapport af skolestrategien ”Skole for alle” samt 

beslutte hvad der skal meldes tilbage til Børne- og Skoleudvalget 

 

Birgitte orienterede om at første Skole for Alle blev udarbejdet for snart 10 år side. Den blev lavet oven på 

skolereformen og hvor der var behov for at sætte store mål. Evalueringsrapporten er lavet på baggrund af 

fakta og interviews. Evalueringsrapporten er ikke ligefrem en man får energi af at læse. 

Vi bliver nu spurgt om hvad vi ser i rapporten og hvad vi tænker fremover. 

 

Skolen – Ledelsen og MED – har drøftet rapporten er er påbegyndt et skriv.  

Lærerrepræsentanterne har her hæftet sig ved det, at vi tænker alle møder (pædagogiske) skal være fælles 

forberedelse og at indsatserne alle er områder, vi er i gang med. De ser gerne, at der er ro til at arbejde 

med alt det, der er i gang. 

 

Skolebestyrelsen gav udtryk for: 

- at der har været mange mål og målene måske har været urealistiske. 

- at der bør være færre mål i en kommende Skole for Alle og det må ikke blive et dumt dokument som 

kommer oppefra. Det er vigtigt at der skabes ejerskab. 

- at det er som om, der har manglet sammenhæng mellem leddene: Politisk niveau – forvaltning – 

skoleledelse – medarbejdere 

- at klassekvotienten bør medskrives i et svar. Når man kører efter maksimal klassekvotient under-

støtte man ikke udviklingen med at opfylde målene. 

- at det er svært at se, hvordan det ser ud på den enkelte skole.  

- at der mangler noget med systematik og med kompetenceudvikling. 

- at medarbejderne gerne vil have efteruddannelse og kompetenceudvikling, men at det skal tilpasses 

mindre grupper ikke være ”leverpostejkurser” der smøres ud over alle. 

- at Trivslen huskes  – glade børn som forudsætning for at lære. Hvad man vil gøre for at få børnene 

til at trives. 

- at Albertslund skal være er en attraktiv arbejdsplads. 

- at arbejdet med Inklusion og mellemformer/fleksible støtteformer fortsættes. Herunder samarbejdet 

med PPR og Familieafsnit. 

 

Jonas laver udkast til svar. Hovedpointer: 

Klassekvotienter  

Sammenhæng mellem leddene 

Ambitioner og resurser 

Attraktiv arbejdsplads  

Trivsel 

Kompetenceudvikling 

Inklusion, mellemformer – midlerne ud lokalt. 

 

Kl. 19.20-19.30 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

5. Elev- og klassetalssagen  

 

Formålet er at orientere om status på elev- og klassetalssagen, samt drøfte evt. scenarier.  

Der er tale om et kort punkt da punktet skal ses som en opfølgning på det ekstraordinære møde torsdag d. 7. 

januar. 
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Jonas orienterede om at der er sendt samlet høringssvar fra skolens MED og bestyrelserne på hhv. skolen 

og Storagergård. Han er bekymret for at vi kun får 3 klasser i det nye skoleår. Gør vi det, får vi kun børn til 

3 SFO-afdelinger. 

Birgitte og Michael har haft fælles drøftelser og har haft møde med skolechefen. De har lavet udkast til en 

procesplan for hvordan der skal dannes klasser og fordeles børn i SFO-afdelingerne. 

Det er vigtigt, at vi har dialog på tværs omkring hvordan processen skal være og at der er respekt om, at vi 

kan tænke forskelligt. 

CJO, SBJ og Michael har drøftet, om man kan se på retningslinjen om en klasse en SFO. Kan man evt. dele 

børnene ud på de 4 SFO-afdelinger. En ændring af retningslinjen kræver en drøftelse i MED.  

 

Skolebestyrelsen anerkender at ledelsen har planlagt en proces, så alle bliver hørt og at der er et godt sam-

arbejde mellem skole og Storagergård. Det er vigtigt at fokus bliver hvordan vi får dannet mest homogene 

klasser og gode forhold for hele børnegruppen. Børnenes trivsel må være i fokus. 

 

Der blev spurgt til Birgittes beslutningskompetence. Der går historier om at Birgitte har beslutningskompe-

tencen, men at man fra kommunal side ikke vil tillade, at de ikke får en klasse på STG, da det vil undermi-

nere deres økonomi. 

 

Der er ikke en politisk beslutning om at STG skal have en klasse, men man har besluttet, at man vil have de 

fritliggende SFO’ER og man tolker, at der implicit ligger i dette, at de skal have resurserne og dermed bør-

nene. 

Konsekvenserne ved en manglende klasse, er den samme for skolen, hvis vi mangler en klasse, skal vi også 

være færre medarbejdere. 

Antallet af elever, der søger STG er faldet. Der er desuden flere forældre, der har søgt privatskole. Vi er i 

gang med at kontakte de forældre, der har valgt folkeskolen fra, for at blive klogere på, hvad der ligger 

bag. 

 

Stor ros til høringssvaret.  

Birgitte lægger høringssvaret på opslagstavlen til alle forældre og medarbejdere. 

Kreds 25 har lavet høringssvar, der understøtter vores fælles svar. 

 

Kl. 19.30-19.45 

Orienterings og drøftelsespunkt 

 

6. Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag  i forhold til den sociale kapital og elevtrivsels-

målingen 

 

Formålet med punktet er at drøfte status på tiltagene i forhold til hhv. elevtrivselsmålingen og den sociale 

kapital 

 

Situationen lige nu gør det hele lidt svært.  

Eleverne: 

Der er arbejdet videre med elevtrivselsmålingerne i afdelingerne. 

Alle klasser/årgange og afdelinger har arbejdet videre og har besluttet indsatsområder. 

Elevrådet har besluttet indsatsområder. 

 

Medarbejdersiden: 

Det vi har skrevet ind i handleplanen – det er vi langt hen ad vejen kommet i mål med. 

Vi har fokus på krav i arbejdet, oplevelsen af at lykkes i opgavevaretagelse, retfærdighed og gennemsigtig-

hed. 
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Samlet set har vi arbejdet med tydelig organisationsstruktur. Vi styrker vejlederne og har en indsats om-

kring ”Møder med mening”. Vi har opmærksomhed på at vi ikke skal have gang i mere på HØ, vi skal ar-

bejde med det, vi er i gang med.  

 

Der har været en omstrukturering i specialgrupper, den opleves som værende både godt og skidt. Noget 

skal lige lande for medarbejderne og der er er blandede holdninger til udviklingen. Der opleves dog en 

bedre stemning og vi har generelt tilfredse forældre i specialklasserne. 

Skolebestyrelse har en oplevelse af, at der på mellemtrinnet har været stor lærerudskiftning i enkelte klas-

ser. Det har været en udfordring at rekruttere og fastholde medarbejdere til enkelte stillinger. 

 

Vi har en udfordring med rekruttering af lærere til især de naturfaglige fag. 

 

Kl. 19.45-20.10 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

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

 

Bilag: 

3. Dannelsesprofil og Værdigrundlag (forældrepjece) 

4. Værdigrundlag og Dannelsesprofil (medarbejderdokument) 

 

Formålet med punktet er at drøfte skolens profil og kommende indsatsområder. 

 

Punktet udsat. 

 

Kl. 20.10-20.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

8. Godkende revideret årshjul 

 

Bilag: 

5. Revideret årshjul (UDKAST) 

 

Formålet med punktet er at drøfte og beslutte revideret årshjul for skolebestyrelsen. 

 

Forslag til tilføjelse: 

En gang årligt status på overgangen til ungdomsuddannelserne. Det kunne være sammen med evaluering af 

eksamen. Afdelingsleder i udskolingen inviteres med, når punktet er på dagsorden. 

 

Jonas skriver punktet ind i Årshjulet. 

Årshjulet hermed vedtaget. 

 

Kl. 20.20-20.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

9. Godkende plan for kontaktforældrearrangement 

 

Bilag: 

6. Kontaktforældrearrangement (UDKAST) 
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Formålet med punktet er at udvalget der har arbejdet med kommende kontaktforældrearrangement fremlæg-

ger deres overvejelse, og at skolebestyrelsen efterfølgende drøfter og beslutter den endelige plan for kon-

traktforældrearrangement. Der skal besluttes en dato for forældrearrangementet. 

 

Planen for arrangementet vedtaget.  

Arrangementet rykkes til august. Skolebestyrelsen tror ikke, at det bliver muligt at holde et større møde på 

denne side af sommerferien. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

10. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand:  

• Skolerådet: 

Skolerådet har lavet fælles høringssvar omkring elev- og klassetalssagen. HL har ønsket, at to-

sprogsfaktoren ikke har stor en betydende faktor, dette kom med i svaret. 

• SFOrådet:  

• Skolen ledelse: 

Skoleårets planlægning er gået i gang og fylder meget nu.  

Arbejdet med Timefordelingsplanen er i gang. Vi har lavet tidsplan for hele processen. Arbejdet 

med rammerne for kommende skoleår fylder meget. 

Årsafslutning er ved at lande. Det ser stadig rigtig fornuftigt ud. 

Der er bevilget 300.000kr til renovering ved Legepladsen ved SFO’en. 

Der er bevilget 400.000kr til asfalt til skolegården 

Vi har bar bestil bordebænkesæt til udearealerne, det skal understøtte muligheden for at arbejde 

udenfor. 

Ledelsen er presset på arbejdstid. 

Teknologiforståelse gennemføres stadig i videst mulig omfang. 

Vi deltager som prøveskole i udviklingen af digital talblindhedstest. 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Nicklas - Vi har fået ansat en ny lærer til indskolingen, hun skulle have startet 1. februar men det 

er aftalt udsat til 1. marts pga. hele situationen. 

Gert -  Det er svært at balancere mellem online undervisningen og kontakten til teamet. 

Moralen er generelt høj. 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

11. Evt. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøderne kl. 18-21.00/formøder ??:        

        

Skolebestyrelsesmøder      Formøder 

Torsdag kl. 18-21.00:                 Mandage kl. 12-13.00 

20. august                                     10. august 
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24. september                                 7. september 

5. november                                    19. oktober 

3. december                                    23. november 

14. januar                                        14. december 

4. februar                                       25. januar 

4. marts                                         15. februar 

8. april                                            29. marts 

6. maj                                          26. april 

17. juni                                           7. juni 
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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 

 Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse 

September  

 Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag  i forhold til den sociale kapital og 

elevtrivselsmålingen 

 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 

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

 Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag  i forhold til den sociale kapital og 

elevtrivselsmålingen 

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, rekruttering og fastholdelse 



side 9 af 9 

 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 

 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”  

 


