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Skolebestyrelsesmøde 

D. 4. februar 2021 kl. 18.30-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. I kan tilgå mødet fra linket: https://meet.google.com/ytv-mtpm-tww 

 

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 

 

 

F 

 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

F 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

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 

 

 

X 

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 

 

F 

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 

 

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

elevrådet. 

 

Afdelingsrådet i udskolingen har aftalt møde i næste uge. 

 

Afdelingsrådet på mellemtrinnet har holdt møde virtuelt.:  

På mødet blev der talt om onlineundervisningen. Eleverne er generelt glade for undervisningen og synes, 

at de får noget ud af den – at de lærer noget – og de roser lærerne. Nogle elever i 6. klasse synes, at dagen 

er lidt for lang og kunne f.eks. godt tænke sig, at skoledagen først begynder kl. 9.00. 

Flere synes, at det er hårdt at sidde foran skærmen i så mange timer, man får hovedpine. Afdelingsrød-

derne har drøftet og udvekslet gode ideer til aktiviteter.   

Andres er enig i det med at dagen er lang og at det bliver mange timer bag skærmen. Han oplever ellers at 

det fungerer rigtig godt med onlineundervisningen. 

 

Kl. 18.45-19.10 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

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

 

Bilag: 

1. Dannelsesprofil og Værdigrundlag (forældrepjece) 

2. Værdigrundlag og Dannelsesprofil (medarbejderdokument) 

 

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

 

Birgitte orienterede om at vi har 11-1200 forældrepjecer ”Dannelsesprofil og Værdigrundlag” liggende på 

skolen sammen med opgaver, som eleverne skal lave sammen med forældrene hjemme. Pjece og opgaver 

skulle have været delt ud men blev sat i bero med nedlukningen af skolerne. 

Vi oplever, at vi gør det vi siger. Nogle tiltag er dog  svære lige nu – bl.a. kan elevsamtaler være svære.. 

Det seneste år er noget nok kun gjort sporadisk, vi genkender dog, at vi gør det der står. 

Skolebestyrelsen drøftede om der kan ligge interessekonflikter eller  modsætninger i værdierne og egen 

rolle i det videre arbejde.  

Skolebestyrelsen tænker at indholdet i pjecen får ben at gå på i forbindelse med kontaktforældremødet og 

ved deltagelse på forældremøder. 

Skolebestyrelsen har en rolle i forhold til information og kommunikation, bl.a. i velkomstpjecen til nye for-

ældre. 

Skolebestyrelsen oplever, at der også  i større grad  fokuseres på trivsel i onlineundervisningen og oplever, 

at der positivt er sket en stor udvikling i kvaliteten af onlineundervisningen. Stor ros til lærerne. 

Der blev givet udtryk for at det vil være givet godt ud også at holde elevsamtaler. 

 

Kl. 19.10-19.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

4. Revidering af principper: ”Undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte skole”  

 

Bilag: 

3. Princip for undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte  skole 

4. Retningslinjer for overleveringer Herstedøster Skole 

5. Overleveringsmøde ekstern - dagsorden 

6. Overleveringsmøde intern - dagsorden 
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Formålet med punktet er at diskutere princippet ”Undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte 

skole” med henblik at revidere dette. Princippet er til dels forældet. Vi drøfter hvilken praksis skolen har i 

forbindelse med overlevering mellem afdelingerne. Der skal tages stilling til om princippet skal revideres 

eller evt. kasseres da procedure og retningslinjer vedr. overgange står beskrevet i andre principper. 

 

Jonas indstillede at princippet udgår. Undervisningens organisering indgår i andre principper og proce-

durer.  Overleveringsdelen, som er væsentlig og har fyldt meget, er beskrevet i egne retningslinjer. 

I princippet stå der, at der følger voksne med op i den nye afdeling. Dette har i praksis ikke været muligt. 

 

Skolebestyrelsen gjorde opmærksom på at den forventer at skolen efterlever principperne og gøre op-

mærksom på, hvis et princip ikke er funktionelt eller er for gammelt/ikke virker. 

Skolebestyrelsen henstiller at dette også er det der sker.  

Skolens principper er alle tilgængelige på skolens hjemmesiden, her kan man tage stilling til om noget 

mangler. 

Princippet sammenskrives med princippet for fag- og opgavefordelingen og behandles på næste skolebe-

styrelsesmøde. Her tages også stilling til om dette nuværende princip efterfølgende sløjfes. 

  

 

Kl. 19.25-19.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

5. Revidering af principper: ” UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse” 

 

Bilag: 

7. Princip for  UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse 

 

Formålet med punktet er at diskutere princippet ”UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse” med 

henblik at revidere dette. 

 

Der er ikke længere understøttende undervisning som selvstændigt fag i skemaet. Den understøttende un-

dervisning er en del af del øvrige undervisning eller er nu fag som  f.eks. Klassens tid, Livskundskab og 

Kor. 

Der blev givet udtryk for en oplevelse af at den understøttende undervisning tidligere har været af svin-

gende kvalitet. Den understøttende undervisning har ændret sig og fungerer langt bedre i dag. 

Skolen og det pædagogiske personale bør gøre sig overvejelser omkring hvad, der bør indgå i den under-

støttende undervisning. Dette bør efterfølgende tænkes med ind i et princip. 

 

Princippet ”UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse” udgår. 

  

Kl. 19.40-20.00 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

6. Kommende fag og opgavefordeling – 1. udkast timefordelingsplan 

 

Bilag: 

8. Timefordelingsplan 2020-21 

9. Timefordelingsplan 2021-22 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen forholder sig til prioriteringerne i timefordelingsplanen. 

Timefordelingsplanen skal understøtte elevernes læring og trivsel og have udgangspunkt i skolens virk-

somhedsplan. Timefordelingsplanen skal efterfølgende indgå i skolens proces med planlægning af næste 

skoleår. 
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Der er kun lavet få ændringer i timefordelingsplanen. I indskolingen har vi prioriteret en lektion mere i 

N/T, så faget følger ministeriets vejledende timetal. Kor på 2. og 3. årgang finansieres umiddelbart af en  

lektion fra dansk og en lektion fra musik. Sprog og læsning indgår i kor og der er desuden flere elementer 

fra dansk med i læsebåndet.  

 

Vi opgraderer timer til læsevejledere og matematikvejledere, som tænkes ind som medpraktiserende for-

løb. 

Vi prioriterer 66 lektioner til læse- og matematikvejlederne. Målet er større vidensdeling og vejledning. 

 

Vi har de seneste år haft fokus på vejledere.. Strategien er lige nu, at få læsevejledere og matematikvejle-

dere på plads og vi bruger pt. midler til uddannelse af læse- og matematikvejledere. 

På sigt vil vi også gerne have en naturfagsvejleder.  

 

Der blev udtryk ærgrelse over at svømning ikke længere er et fag i 5. klasse og ønske om fokus på bibliote-

ket og læsning. 

 

Specialklasserne/grupperne følger som udgangspunkt timefordelingsplanen. Aldersspredningen i grup-

perne kan dog vare stor og der undervises ofte meget individuelt. Det kan derfor se anderledes ud for det 

enkelte barn. Resursetimerne i timefordelingsplanen dækker ikke specialgrupperne. Specialklasserne har 

egen læsevejleder og vil også få uddannet en matematikvejleder. 

I forhold til PLC, som er den samlede vejlederfunktion, IT og biblioteket, så er vi er ved at lægge en vision 

for biblioteket. Vi har arbejdsdag sammen med teamet i foråret. 

 

Beskrivelsen af AB grupperne kommer med på dagsorden på kommende SKB møde.  

 

Timefordelingsplanen taget til efterretning. 

 

Kl. 20.00-20.25 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

7. Lønbudget og udspecificeret drift budget, samt årsregnskab 2020 

 

Bilag: 

10. Driftsbudget 2021 

11. Notat omkring budget 2021 

12. Årsafslutning 2020 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen forholder sig til lønbudgettet og driftsbudgettet for 2021, samt 

årsregnskabet for 2020 

 

Birgitte kommenterede driftsbudgettet og lønbudgettet. Vi forventer ikke at komme ud med overskud. Der 

er udgifter, som bliver overført fra året før.  

Vi forventer, at der kan komme en 0. klasse mindre i det kommende skoleår.  

Pt. ser det ud som om, at vi i 2021 får et merforbrug, vi kan dog se, at vi hvert år bruger færre midler end 

vi har budgetteret med. Vi opererer derfor med en mindre buffer end tidligere år. 

 

Specialklasserne er lidt pressede. Der sker en reduktion i midlerne i forhold til tidligere. Forklaringen er, 

at vi indtil nu har fået for mange penge ud på skolen. Vi har fået midler til bl.a. bygningsdrift, de midler 

får vi ikke længere. 

 

Budgettet vedtaget. 
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Forventet årsafslutning: 

Det ser ud til at vi går ud af året med et mindre forbrug på godt 900.000kr. 

Der er dog stadig usikkerheder. 

Vi fik i efteråret midler til at ansætte resurseperson, vi havde dog ikke mulighed for at ansætte med det 

samme og mister de midler, vi ikke har nået at bruge. 

 

Årsafslutningen taget til efterretning. 

 

Kl. 20.25-20.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

8. Godkendelse af skriv vedr. Rambølls evaliering af skolestrategien 

 

Bilag: 

13. UDKAST til skriv vedr. Rambølls evaluering af skolestrategien 

 

Formålet med punktet er at drøfte, samt evt. revidere udkastet til svar fra skolebestyrelsen på Rambølls 

evalueringsrapport af skolestrategien ”Skole for alle”. Der skal godkendes et endelig svar da der er dead-

line for indsendelse d.12. februar. 

 

Svaret er vedtaget. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

9. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand:  

• Skolerådet:  

• SFOrådet:  

• Skolen ledelse: 

• Overordnet går det godt på skolen. Der er rigtig god stemning. Medarbejderne er meget fleksible. 

Alle er spændte på opstarten på mandag og der er mange spørgsmål. Vi mangler stadig retnings-

linjerne. 

Fra mandag er der skoledag fra kl. 8.00-13.00. Vi er i gang med at planlægge. Vi har bestilt en 

masse skovborde, de skulle komme i løbet af de næste 14 dage. 

Vi har holdt møde med rengøringsafdelingen. Der har været en del kritik af rengøringsstandarden. 

Birgitte: Jeg er optaget af ledelsens faglige kalender. Trivsel indgår også i denne. Fremover vil vi 

have en faglig kalender og en virksomhedsplan. 

Det ser ud til, at restriktionerne bliver skarpere mellem klasserne men lettere indenfor klassen. 

Vi er udfordret i forhold til personaledelen i SFO’en, hvis klasserne ikke må være sammen på 

tværs. 

Sidst vi åbnede op som nu, var der mange børn, der ikke kom i SFO. Vi ved endnu ikke hvor mange, 

der kommer. 

Årgangsteamet koordinerer frikvarterer. 3. klasserne placeres i mellemtrinnet og alle klasser bliver 

i klasselokalet i SFO-tiden.  

Medarbejderne kan testes på skolen tirsdage. 

En lille projektgruppe er i gang med etablering af en Biotopia i den ene atriumgård. Der kommer 

bl.a.. højbede, bærbuske og høns. 

• Medarbejderrepræsentanterne: 
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Der er ansat en medarbejder i 6xy og i 2xy og en ny lærer i indskolingen. 

Corona, fjernundervisning og specialgrupperne, som har været på skolen hele tiden, er det vi er 

optaget af. 

Pædagogerne har kørt med nødåbning, vi har haft ca. 20 % af børnene. Vi venter på retningslin-

jerne og på hvordan det hele skal lande. 

Birgitte: Vi kender ikke perspektivet på den organisering, som vi har lige nu, men det vil kræve at 

vi ansatte flere medarbejdere, hvis vi skal fortsætte frem til sommerferien. 

 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

10. Evt. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

• Elev- og klassetalssagen 

   

        

 

 

 

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 

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 

 Arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende skoleår? 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 FOKUS: Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse 

September  

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

 Status på elevfravær 

 Godkendelse af årsberetningen 

 FOKUS: Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag i forhold til den sociale ka-

pital og elevtrivselsmålingen 

November  

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde for kommende års lokale budget 

 Revidering af principper: ”Kontaktforældre”og ”Klassekasser” 

 FOKUS: Skole/hjem-samarbejde 

December  

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 

 Revidering af principper: ” Lejrskoler, hytteture og ekskursioner” og ” Budget-

lægning” 

 Økonomisk status og medarbejder sygefravær 

Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 Høring elev klasse tals sagen 

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

 Status på arrangementer for forældre eller kontaktforældre 

 FOKUS: Elev- og medarbejdertrivsel – status på tiltag i forhold til den sociale ka-

pital og elevtrivselsmålingen 

Februar  

 Elev- og klassetalssagen 

 Kommende fag og opgavefordeling – 1. udkast timefordelingsplan 

 Lønbudget og udspecificeret drift budget 

 Revidering af principper: ”Undervisningsorganisering af den afdelingsopdelte 

skole” og ” UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse” 

Marts  

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

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

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 FOKUS: Personaleomsætning, rekruttering og fastholdelse 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 Revidering af principper: ” Elevers mulighed for deltagelse i undervisning på mu-

sikskolen og i eliteidræt” og ” Håndtering af vold og trusler om vold mellem ele-

ver” 

 Status på uddannelsesparathedsvurdering og overgang til ungdomsuddannelserne 
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 FOKUS: Skole/hjem-samarbejde 

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? 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Revidering af principper: ” Inklusion og specialpædagogisk bistand” 

 Evaluering af mellemformer 

 

 
 


