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Skolebestyrelsesmøde 

D. 7. november 2019 kl. 18.00-21.00 i personalerummet 

Deltagere 

Ulla Pawrup – Formand 

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 Jonas Karmann  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

Konstitueret formand 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

X 

Tina Abel – Næstformand 

Fam.abel@email.dk 

 

X 

Edibe Baran  

Edibebaran270@gmail.com 

 

X 

Sanne Bruhn Thrane  

(medarbejder rep.)  

sannebthrane@gmail.co 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Bjarne.oppelstrup@skole-

kom.dk 

 

X 

Maciej Wojcik 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Gert S. Nielsen   

(Medarbejder rep.)  

gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

Michael Adler-Platzer  

michael@platzer.dk 

 

A 

 

Pia Brit Jensen  

(sekretær/skoleleder)  

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Birgitte Pilgård 

(sekretær/skoleleder)  

birgitte.pilgaard@albertslund.dk 

 

X 

Elevrådsformand: 

Simon Riis Andersson 8G 

simon.riis.anders-

son@skolekom.dk 

 

X 

Elevrådsnæstformand: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

zaara_@hotmail.com 

 

   

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Derya Türkmen  

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

X 

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 

 Indskolingsleder 

Rene Bojsen  

rene.bojsen@albertslund.dk  

 

 Udskolingsleder 

Martin Greve Korsbæk 

martin.greve.korsbaek@alberts-

lund.dk 

 

Afdelingsleder SFO 

Christina Johansen  

christina.johansen@alberts-

lund.dk 

 Afdelingsleder specialklasserne 

Mads Brøns Pedersen 

mads.brons.pedersen@alberts-

lund.dk 

   

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.00-18.25  

1. Spisning 

 

Kl. 18.25-18.30  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.30-18.40 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Fra eleverne 

• Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

• Status på arbejdet med opgradering af fysiske læringsmiljøer i gården 

• Andet? 
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Birgitte har gennemgået og drøftet  resultatet af trivselsmålingen med Elevrådet. Afdelingsrådene skal in-

den næste elevrådsmøde udvælge de 3-4 områder, som de vil pege på som kommende indsatsområder. De 

fælles indsatsområder skrives ind i Undervisningsmiljøvurderingen/handleplanen. 

Midlerne til opgradering af læringsmiljøer/legepladsen forventes snart at blive frigivet. 

Det Fælleskommunale Elevråd er kommet i gang med kampagne omkring indeklima og der er valgt inde-

klima ambassadører. 

Elevrådet har desuden drøftet boldspil i hallen, udeordning og GP (genoprettende praksis). 

 

Kl. 18.40-18.55 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

4. Opfølgning på arbejdet med elevernes national elevtrivselsundersøgelse 

• Se 1 bilag 

 

På sidste skolebestyrelsesmøde blev der drøftet, om medlemmer af skolebestyrelsen kan få adgang til 

portalen. Birgitte har talt med ministeriet som oplyser følgende: Det er kun ansatte der har adgang. Som 

forældre må man se skolerapport, bilagsrapport og pr. klasse, hvis skolelederen synes det giver mening. 

Hvis skolebestyrelsen skal se trivselsundersøgelsen pr. klasse skal der hentes 51 filer som efterfølgende 

skal sendes rundt. Vi tænker ikke, at det giver mening.  

 

Vi kunne i stedet for fokusere på, hvordan vi i skolebestyrelsen skal arbejde med resultatet på den sam-

lede skole og på årgangene. Arbejdet i den enkelte klasse tænker vi skal løftes af det pædagogiske per-

sonale i samarbejde med eleverne. Arbejdet på afdelingsniveau skal foregå sammen med afdelingslede-

ren. Måske tænker vi som skolebestyrelsen, at den enkelte klasses trivselsresultater kan/skal på et for-

ældremøde?  

  

Skolen har et årshjul/plan for arbejdet med elevtrivselsmålingen. Skolebestyrelsens rolle i forbindelse 

med trivselsmålingen, kan evt. skrives ind i planen. 

Skolebestyrelsen har tillid til at skoleledelsen orienterer om resultaterne af undersøgelsen og om hvor-

dan der arbejdes med undersøgelsen på skolen. Skolebestyrelsen har ikke behov for at blive skrevet ind 

i handleplanen. Skolebestyrelsen er helt tilfreds med den måde arbejdet foregår nu. 

 

Kl. 18.55-19.05 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

5. Blå mandag i forbindelse med konfirmation 

• Se 1 bilag 

 

Der er kommet en henvendelse fra udskolingsafdelingen vedr. blå mandag. Der er brug for at skolebe-

styrelsen tilkendegiver hvad de tænker om problematikkerne ved Blå mandag og hvad en god løsning 

kunne være. Vi skal være obs på, at der skal være tilbud om undervisning, men at forældrene kan bede 

eleverne fri hvorefter det registreres som lovlig fri ligesom med Eid.  

 

Skolebestyrelsen drøftede problemstillingen og havde gerne set at udskolingen selv kom med et bud på 

en god løsning.  

Umiddelbart er konfirmation er en privat sag, elever der ikke konfirmeres, bør ikke holde blå mandag. 

Skolebestyrelsen drøftede om man overhovedet kan imødekomme en fridag, hvor eleverne ikke har un-

dervisning. 

Skolebestyrelsen er enig i, at den enkelte elev kun kan have en blå mandag og at det bør være en fælles 

dag på årgangen. 

 

Konklusion: 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der findes een fælles blå mandag. Skoleledelsen vil drøfte punktet på 

skolerådsmødet med de øvrige skoler. 
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Kl. 19.05-19.15 

Orienterings, drøftelses og beslutningspunkt 

6. Tobaksfri arbejdsplads og røgfri skoletid  

 

Vedr. Tobaksfri arbejdsplads som er til orientering: 

• Se 2 bilag 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Albertslund Kommunes skoler skulle være røgfri fra 1. august 

2019, og fra 1. august 2020 skal alle Albertslund Kommunes arbejdspladser være røgfri. For at give 

plads til implementeringen, træder røgfri skole i kraft fra 1. januar 2020. Som understøttelse af røgfri-

hed har Direktørforum, Chefforum og KommuneMED nu godkendt Retningslinjer for røgfri arbejdstid, 

se vedhæftede.  

Desuden er der en række tilbud, for at støtte ansatte i at stoppe med at ryge eller at klare en arbejdsdag 

uden rygning. Tilbuddene, bl.a. rygestopkurser, er beskrevet i vedhæftede folder. I takt med behovet, 

oprettes nye etableres der flere kursusforløb.  

 

MEDudvalget på Herstedøster Skole skal drøfte retningslinjerne og tale om hvordan de implementeres 

den 7. november. Den 12. december bliver retningslinjerne gennemgået på de forskellige afdelingsmø-

der.  

 

Til første samtale med medarbejdere der har røget i arbejdstiden, laves der et notat i personalemappen. 

Der skal ikke indkaldes med besidder. En god drøftelse hvor der er fokus på, hvordan vi kan hjælpe 

medarbejderen med de muligheder der er.  

 

Mht. rygestopkurser, så kan der aftales lokale kurser for 8-15 medarbejdere. Der er pt 2 kurser der er 

oprettet og datofastsat. Se evt. folder. 

 

I kan finde mere information på medarbejdersidens røgfri-site. Det er også her, ansatte kan tilmelde sig 

til rygestoptilbuddene. 

 

Vedr. røgfri skoletid til drøftelse og beslutning (gældende for eleverne):  

Der bliver udarbejdet en skriv til forældre, elever og medarbejdere vedr. tobaksfri skole/røgfri arbejds-

plads.  

Skolen drøfter det med eleverne i elevrådet og i det fælles elevråd. 

Ordensregler genbesøges i Skolebestyrelsen med tilføjelse af tobaksfri skole/røgfri arbejdsplads. 

Klasselærerne drøfter det med eleverne i de store klasser.  

Sanktioner elever: udgangspunkt i God ro og orden i folkeskolen. Ligesom ved alkohol m.m.  

Der arbejdes på at sætte permanente skilte op rundt på skolens matrikel. Derudover vil der blive lavet 

nogle plakater der kan hænge i en periode.  

 

Skolebestyrelsen har mulighed for at drøfte rammerne for røgfri arbejdsplads og skal tage stilling til 

hvordan ordensreglerne revideres. Skolens ledelse foreslår at det tænkes ind i procesplanen for revide-

ring princip: ”Orden og samværsregler” og ”Antimobbe- og trivselsplan” som blev vedtaget på sidste 

skolebestyrelsesmøde. Se bilag.  

  

Punktet er drøftet i skolens MED i dag og kommer nu på kommende afdelingsmøder til orientering. 

I forhold til eleverne inddrages elevrådskontaktlæreren og elevrådet.. 

Arbejdsgruppen på tværs af skolerne har set på både hvordan opgaven implementeres og håndteres i 

forhold til elever og i forhold til ansatte. Der arbejdes bl.a. på at få fremstillet skilte og plakater, som 

bliver sat op på skolens matrikel. 

 

https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/trivsel-sundhed-og-arbejdsmiljoe/roegfri/
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Skolebestyrelsen skal forholde sig til den del, der skal skrives ind i ordensreglerne. 

Ordensreglerne og røgfri skole drøftes i første omgang med medarbejderne i forhold til, det der skal 

skrives i ordensreglerne, herefter drøftes det i skolebestyrelsen. 

I december komme Anders Fjeldsted og kræftens bekæmpelse og laver et oplæg for vores 7.-8. årgang. 

Skolebestyrelsen spurgte om det evt. også kan være relevant for 6. klasserne. Ledelsen vil overveje 

dette. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Orienterings- og beslutningspunkt 

7. Procesplan specialklasser 

• Se bilag 

 

Skolens ledelse har på baggrund af de sidste medarbejder trivselsmålinger, handleplanerne og egne op-

levelser besluttet at genbesøge organiseringen af specialklasserne på Herstedøster Skole efter dialog 

med de tillidsvalgte. Der har været en positiv udvikling, men der er fortsat brug for en udvikling.    

 

Der er en afdelingsleder til knap 50. medarbejdere og 88 elever med særlige behov. Der blev derfor for 

godt et år siden besluttet, at arbejde med distribueret ledelse i form af koordinatorer der har nogle sær-

lige funktioner. Der kigges derfor både på selve organiseringen, hvor vi er nysgerrige på, hvordan vi 

kan få lavet en fælles afdeling med forskellige afsnit/årgange/klasser for alle specialklasserne og hvilke 

udfordringer der skal findes gode løsninger på. 

 

Skolens ledelse vil høre skolebestyrelsen om de støtter op om procesplanen.   

 

Specialgrupperne fungerer i dag, som 3 mindre afdelinger med en fælles afdelingsleder. På baggrund 

af medarbejdertrivselsundersøgelser, samtaler med medarbejdere og TR,  har ledelsen lavet en fælles 

plan for specialgrupperne. Vi vil gerne have at specialgrupperne reelt opleves og fungerer som en fæl-

les specialgruppeafdeling.  

Planen er gennemgået med medarbejderne i dag og der afholdes møde igen i næste uge.  

Planen kan måske give anledning til lidt uro eller bekymring, planen skal dog understøtte, at vi gør det 

bedste for børnene. 

 

Skolebestyrelsen drøftede den procesplan, der er lagt. 

En del af planen er, at der er koordinatorer i alle grupperne. 

 

Skolebestyrelsen bifalder at det pædagogiske personale bliver hørt og er skrevet ind i planen og skole-

bestyrelsen støtter op om  procesplanen, dog uden at forholde sig til målet. Skolebestyrelsen høres in-

den den endelig beslutning træffes. 

 

Kl. 19.25-19.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

8. Drøfter hvordan skolebestyrelsen varetager tilsyn med kvalitet i undervisningen 

• Se 2 bilag: Vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen og bilag 

 

Derudover kan der læses mere her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-

ledelse/skolebestyrelsen 

  

Formålet med punktet er at drøfte og evt. beslutte hvordan skolebestyrelsen varetager tilsyn med kvali-

tet i undervisningen.  

 

Tobias. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
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Skolebestyrelsen drøftede hvordan den kan komme tættere på undervisningen, kvaliteten af undervis-

ningen og hvordan skolen arbejder med indsatser og særlige tiltag.  

Kan man lave faste strukturer i skolebestyrelsesarbejdet, hvor skolebestyrelsen f.eks. et par gange om 

året får nærmere orientering eller redegørelser omkring undervisning og indsatser. 

Og  hvordan reagerer skolebestyrelsen og passer sit tilsyn hvis man f.eks. oplever eller hører om noget, 

som foregå på en måde, som man vurderer ikke er i overensstemmelse med skolens principper og ret-

ningslinjer. 

 

På skolen har vi i år ændret i vores struktur. Vi har lavet et PUG, hvor skolens vejledere indgår. 

Vi har fælles fokus på faglig læsning og vi har klassekonferencer. Vi har fagudvalg på tværs af skolen 

og vi har bl.a. skolens matematikhandleplan. Alt sammen noget, der er med til at kvalitetssikre under-

visningen. 

 

Når vi kigger på skolens årgange – ser vi typisk en gruppe med høje karakterer og en gruppe med lave 

karakterer og ikke så mange elever i middelområdet. Det er noget som vi også fokus på. 

 

Skolebestyrelsen skal sikre sig at der er en dygtig ledelse og dygtige medarbejdere og have fokus på 

sygefravær, arbejdsmiljø m.m. og have opmærksomhed på hvordan sygefravær håndteres i klasserne. 

Hvor lang tid kan klasser f.eks. have løse vikarer på. 

 

På gymnasierne skal eleverne evaluere undervisningen og egen indsats. Kunne det være relevant i ud-

skolingen. 

 

Konklusion: 

Et par gange om året orienteres skolebestyrelsen om hvordan skolen arbejder med kvalitet i undervis-

ningen og om de særlige tiltag og indsatser skolen laver. 

 

Kl. 19.40-20.00 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

9. Værdigrundlag og skolens profil 

• Se bilag 

 

Der har igennem de sidste 1 1/2 år været arbejdet med skolens dannelsesprofil og værdigrundlag. Sidst 

værdigrundlaget og dannelsesprofilen blev drøftet i skolebestyrelsen, har det pædagogiske personale 

sammen med ledelsen arbejdet med anbefalingerne fra skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen lagde sidste 

gang vægt på at det skulle ”give mening” for personalet og elever og det skulle afspejles i hverdagen.  

 

Efter en lang proces med mange drøftelser på tværs af organisationen, vil skolens ledelse høre skolebe-

styrelsen om de kan støtte op om det man er kommet frem til, efter flere drøftelser med det pædagogi-

ske personale.  

 

Skolebestyrelsen synes, at det er et super flot skriv og støtter op om indholdet. Skolebestyrelsen  forven-

ter dog, at dokumentet gøres mere læsbart. Der skal værre større læsevenlighed og tydelighed, så det er 

nemt for læseren at finde det, der er relevant. Inden for hver værdi skal  mellemtrin, indskoling m.m. 

tydeliggøres. 

Mandatet til evt. ændringer gives videre til arbejdsgruppen. Skolebestyrelsen præsenteres for det ende-

lige papir. 

 

Kl. 20.00-20.10 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

10. Udkast – Herstedøster skoles principper for beredskabsplanen – med fokus på forebyggelse af 

seksuelle overgreb mod børn og unge 
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• Se 2 bilag 

 

Herstedøster skole har sammen med Familieafsnittet, PPR, Skoleafdelingen, Socialstyrelsen og Ja-

nuscenteret de sidste 4-5 måneder arbejdet med et tillæg til beredskabsplanen og udarbejdet et udkast til 

principper og retningslinjer i et tæt samarbejde med det pædagogiske personale i indskolingen.  

Skolebestyrelsen skal forholde sig til om udkast til principper kan vedtages eller om der skal laves 

nogle ændringer.  

 

På personalemødet  den 21. november drøftes både tillæg, principper og retningslinjer med fokus på 

hvad det betyder i praksis.  

 

Birgitte orienterede omkring arbejdet og om kompetenceløft til medarbejderne. 

Skolen har udarbejdet udkast til principper og retningslinjer. 

 

Skolebestyrelsen støtter op om princippet. Princippet vedtaget. 

 

Kl. 20.10-20.20 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

11. Økonomisk status og status på medarbejdernes fravær 

• Se 2 bilag 

 

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

hvordan det går med medarbejderfravær.  

 

Økonomi: 

Vi ser ud til at gå ud af skoleåret nogenlunde i balance. 

Hvis vi har penge til det, vil vi gerne bruge penge på nye skilte på skolen. Arbejdsmiljøgruppen har 

været på Herstedlund Skole, som har fået lavet skilte i samarbejde med en kunstner. Skiltene for-

ventes at koste omkring 100.000 kr. Hvad tænker skolebestyrelsen om dette? 

 

Skolebestyrelsen bakker op om at der investeres i skilte, hvis det viser sig, at der er penge til det. 

 

Sygefravær: 

Birgitte orienterede omkring det samlede fravær. 

Fremadrettet forventer vi også at have mulighed for at trække fravær fordelt på de enkelte afdelin-

ger. 

 

Kl. 20.20-20.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

12. Revidering af princip: Ny klassedannelse og klassesammenlægninger 

• Se bilag 

 

Kvalificeret klassedannelse skal indarbejdes i princippet.. Birgitte laver nyt udkast til næste skolebesty-

relsesmøde 

Formålet med punktet er at vi sammen skal forholde os til om der skal ændres i princippet, om et lille 

udvalg efterfølgende arbejder videre med udkast til et endeligt princip eller hvordan processen skal fo-

regå. 

Punktet udsat. 

 

Kl. 20.25-20.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

13. Revidering princip: Skole/hjemsamarbejdet (punktet udskydes hvis vi mangler tid) 
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• Se bilag nuværende princip 

 
Formålet med punktet er at vi sammen skal forholde os til om der skal ændres i princippet, om et lille 

udvalg efterfølgende arbejder videre med udkast til et endeligt princip eller hvordan processen skal fo-

regå. 

Punktet udsat. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

14. Meddelelser 

• Formand 

Der er fælles møde for kommunens skolebestyrelser d. 19. november kl. 17.30-19.30. Mødet holdes 

på HØ. 

Alle bedes melde tilbage til Jonas, om de deltager. 

Hver skole skal fortælle en positiv historie fra skolen. Det kan f.eks. være korprojekt, Teknologifor-

ståelse og Makerspace, kvalificeret klassedannelse. Andre forslag modtages gerne. 

• Skolerådet 

• SFOrådet 

Der har været valg til SFO-rådet. Bjarne er ikke længere med i SFO-rådet, Bjarnes datter går i 3. 

klasse og han stopper derfor. 

• Skolen ledelse; opsigelser, budgetkatalog 2020 – konsekvenser for HØ m.m.  

Budget 2020 indeholder besparelser på skole/SFOområdet. 

Der er besparelser svarende til: Lærertimer 604.000kr, SFO-pædagoger 150.000kr. Der laves ana-

lyse omkring besparelser på administration, teknisk service og SFO-ledelse.  

Skovhuset – der er stadig skimmelsvamp, vi forventer, at huset kan bruges igen 6. januar 2020. 

Indeklimastartegien: Der er bevilget 25 millioner frem til 2014. Arbejdet forventes at gå i gang i 

2021. 200.000 kr. bruges hvert år til indsatser i forhold til adfærd. Der laves nyt lys og lofter i klas-

selokalerne hen over de næste 4 år. 

SFO har haft besøg af arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har hæftet sig ved at der er få elever, der fyl-

der meget. Arbejdstilsynet overvejer at træffe en afgørelse.  

• Medarbejder repræsentanterne 

Er bekymrede i forhold til det budget, der er vedtaget for 2020. Bekymrer sig om arbejdspresset. 

Vi har pt. 3 vakante stillinger. Det betyder, at vi har faste vikar der går i stillingerne og vi derfor 

har færre vikarer i dagligdagen og lærerne derfor trækkes ud af deres planlagte undervisning for 

at vikariere i andre klasser. 

Bekymrede omkring kolleger i indskolingen – pressede af meget udfordrede elever. 

Besparelserne betyder at pædagogerne skal lægge flere timer i uuv i næste skoleår. Vi synes vi i 

forvejen løber stærk. 

SFO’en er ved at gøre klar til jul. 

• Eksterne repræsentanter 

• Andre 

Der blev gjort opmærksom på at vi har tidligere talt om etnicitet og elever der ikke går i SFO – og 

hvilken betydning det har? Vi talte dengang om det var muligt at tildele friplads. Er det noget vi 

skal tage fat i igen. Bjarne undersøger, hvad vi skrev i referatet sidst. 

 

Der blev spurgt til hvor lang tid kan en elev sendes ud af en klasse og om det er noget, som vi kan 

tage op på et tidspunkt. 

Vi kan tage det op i forbindelse med ordensreglerne. 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

15. Evt 
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Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

Revidering princip: Skole/hjemsamarbejdet  
IT-politik – læsning på skærmen. 

 

Overleveringer 

• Se 2 bilag 

 

Formålet med punktet er at skolens ledelse orienterer om hvordan der bliver arbejdet med overleverin-

ger når en klasse eller elev skifter afdeling m.m. da skolebestyrelsen tidligere har spurgt ind til det.  

 

1. Vurdering af antal klasser kommende skoleår 

 

Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 64 kommende elever i HØ distrikt. Det vides endnu ikke, om 

der vil komme 3 eller 4 spor det kommende år. Elev- og klassetalsagen kommer i høring den xxxx.  

 

2. HØ`s samarbejde med daginstitutioner 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøderne kl. 18-21.00/formøder kl. 16.45-17.45:        

        

Skolebestyrelsesmøder                   Formøder 
Torsdag kl. 18-21.00:                      Mandage kl. 16.45-17.45 
15. august                                       5. august 
26. september                                 9. september 
7. november                                    21. oktober 
5. december                                    26. november kl. 11-12.00 
9. januar                                        17. december kl. 11-12.00 
6. februar                                       27. januar 
5. marts                                         24. februar 
2. april                                            23. marts 
14. maj                                          4. maj 
11. juni                                           1. juni 
 

Mail til alle:  

ulla@pawrup.dk; Fam.abel@email.dk; michael@platzer.dk; Jonas.albrekt.karmann@gmail.com; Edibe-

baran270@gmail.com; kristinemalm@hotmail.com; Derya.turkmen@outlook.dk; tma@dreammodel.dk; ref-

skov@hotmail.com; gert.nielsen@albertslund.dk; sannebthrane@gmail.com  ; pia.brit.jensen@alberts-

lund.dk; birgitte.pilgaard@albertslund.dk; rene.bojsen@albertslund.dk; mcpe@aif-haandbold.dk; agy@al-

bertslund.dk; mnq@albertslund.dk; jonasfkolding@gmail.com; Ventrue79matt@gmail.com; Bjarneoppel-

strup@gmail.com; simon.riis.andersson@skolekom.dk; tln@nextkbh.dk; zaara_@hotmail.com;  

 

 

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 
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 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 

 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” 

 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 

 7. årgang klassedannelse til august 

 Princip: Den åbne skole, samarbejdet med foreninger og virksomheder og kom-

munens kultur og fritidsinstitutioner 
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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? 

 Princip: Værdigrundlag 

 


