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Skolebestyrelsesmøde 

D. 12. september 2019 kl. 18.00-21.00 i personalerummet 

Deltagere 

Ulla Pawrup – Formand 

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 

A 

Jonas Karmann  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

Konstitueret formand 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

Tina Abel – Næstformand 

Fam.abel@email.dk  

(Kommer kl. 19.05) 

 

X 

Edibe Baran  

Edibebaran270@gmail.com 

 

X 

 

Sanne Bruhn Thrane  

(medarbejder rep.)  

sannebthrane@gmail.co 

 

A 

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 

Elevrep.: 

Simon Riis Andersson 8G 

simon.riis.anders-

son@skolekom.dk 

 

F 

Elevrep.: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

 

F 

 

  

 

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 

 

A 

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. 18.00-18.30  

1. Spisning 

 

Kl. 18.30-18.35  

Beslutningspunkt 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden godkendt 

 

Kl. 18.35-18.45 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Fra eleverne 

• Hvad er elevrådet optaget af? 

• Elevernes tilladelse til at forlade skolen, herunder besøg i Fakta og affald der smides rundt om-

kring 
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Eleverne deltog ikke i mødet. 

Birgitte orienterede om, at en butikschef fra Fakta har skrevet på de sociale medier, at han frabeder sig 

eleverne i butikken, da eleverne støjer og opfører sig uhensigtsmæssigt. Vi har kontakt til Fakta og har 

haft tilsyn i Fakta. Skolen er i dialog med butikschefen og har aftalt, at han fremover henvender sig til 

skolen, hvis der opstå problemer med vores elever. 

 

Kl. 18.45-18.55 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

4. Kvalificeret klassedannelse 

• Se bilag kvalificeret klassedannelse – Rene eftersender fredag 
 

Formålet med punktet er at skolens ledelse orientere om evalueringen af kvalificeret klassedannelse indtil 

nu og høre skolebestyrelsen om de støtter op om den fremtidig form jf. bilag. 

  

Rene bad skolebestyrelsen tage stilling til, om den kan sige god for at arbejdet omkring ”kvalificeret 

klassedannelse” fortsætter, så en endelig beslutning kan træffes på skolebestyrelsens møde i november. 

Gert orienterede omkring det arbejde, der er gjort til nu. Alle har oplevet, at de tiltag der er gjort i år 

har været positive. Vi oplever, at børnene kender flere voksne og derned har flere de kan henvende sig 

til. Det har også betydet, at de voksne kender børn på tværs af SFO-afdelingerne. Vi har brugt mange 

møder på nå dertil, hvor vi er nu. I næste skoleår skal skoledelen tænkes med ind. Det har konsekvenser 

for skemaer og kor, som skal tilpasses, så samarbejdet på tværs af klasserne kan lade sig gøre. 

Der blev spurgt til om børn i samme klasse, fortsat vil have base i samme SFO-afdeling – det vil de og 

børnene vil i den overvejende del af tiden være i egen enhed/klasse. 

Der blev givet udtryk for, at man som forælder også synes, at det giver tryghed, at man nu kan hen-

vende sig til voksne i de andre klasser og opleve, at de ved hvem ens barn er. 

Læringsmålene og målenes status blev drøftet. Målene er dem, der skal arbejdes med i 0. klasse og som 

forældrene kan støtte op omkring hjemme. Det er vigtigt, at børnene er selvhjulpne, når de starter i sko-

len, så skal vi i skolen nok lærer dem det med at læse og regne. 

Skolebestyrelsen tænker, at det er fint at melde ud til forældrene, hvad der arbejdes med i SFO/skolen, 

men det må ikke have karakter af en kryds-af-liste til forældrene eller som et pres, der lægges på børn 

og forældre.  

Der blev spurgt til evt. faldgruber i forbindelse med projektet, som vi bør være opmærksom på. 

En af de store faldgruber kan være personaletrækket, det kan blive sårbart ved evt. sygdom. 

Der blev spurgt ind til hvordan Storagergård indgår. Storagergård bakker fuldt op og indgår i de tiltag 

vi gør.  

Klasserne dannes også fremover fra start af og det vil kun være få elever, der rykkes rundt på – det vil 

kun være der, hvor vi kan se, at der er noget der ikke fungerer for en elev og her vil det altid ske i sam-

arbejde med forældrene. 

Skolebestyrelsen bakker op i at processen omkring kvakificeret klassedannelse fortsættes. 

 

Kl. 18.55-19.15 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

5. Undervisningsmiljøvurdering 

• Se 5 bilag; årshjul, 2 skolerapporter og 2 bilagsrapporter 

 

Formålet med punktet er sammen at forholde os til, hvad undersøgelsen giver anledning til. Sko-

lens ledelse orienterer om de 2 kriterier der har scoret højst og lavet inden for de forskellige temaer 

og den forstående proces.  
 

Birgitte orienterede om resultatet af seneste trivselsundersøgelse. Der var en svarprocent på 93. 

Undersøgelsen berører 5 temaer – som Birgitte gennemgår med elevrådet og hun peger på de to områ-

der, der går bedst og de to områder, hvor der er de største udviklingsmuligheder. 
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Sammen med elevrådet vælges de kommende indsatsområder. 

 

Undersøgelsen peger på følgende udfordringer: 

- Er  undervisningen kedelig 

- Støj og uro 

- Medbestemmelse i undervisningen.  

- Toiletter 

 

Det, der går godt: 

- Pauserne 

- Kun få oplever mobning 

- God hjælp og støtte fra lærerne 

- Tilfredshed med møbler og lys 

 

Der skal arbejdes med resultatet af undersøgelsen på klasse-, afdelings- og skoleniveau. Der er et ønske 

om, at orientering til forældrene tænkes med ind i processen. 

 

Der blev givet udtryk for, at der er besvarelser, der kunne give anledning til særlig opmærksomhed, 

f.eks. mange der giver udtryk for at have hovedpine i indskolingen. 

 

Der blev spurgt ind til hvor meget skolebestyrelsen må se. Må skolebestyrelsen få adgang til resulta-

terne på klasseniveau? Ledelsen vil undersøge, om skolebestyrelsen kan få et login til undersøgelsens 

resultater. 

Der blev også utrykt tilfredshed med at skolebestyrelsen bliver orienteret af skoleledelsen og at der er 

tillid til, at ledelsen trækker både det der bekymrer og det der begejstrer frem 

Trivselsundersøgelsen kan evt. bruges som tema på et kontaktforældremøde. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Beslutningspunkt 

6. Skolebestyrelsens årsberetning 

• Se bilag 

 

Formålet med punktet er at kvalificere formandens udkast til årsberetning.  

 

Årsberetningen blev rost. Fremadrettet kan der måske sættes grafer ind, der viser noget omkring sko-

lens udvikling. 

 

Skolebestyrelsen godkendte årsberetningen. Birgitte sender årsberetningen ud til alle forældre via For-

ældreIntra. 

 

Kl. 19.25-19.55 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

7. Budgetkatalog 2020 – høringssvar 

• Se bilag udkast høringssvar fra MEDudvalget 

 

Link til budgetkatalog: https://albertslund.dk/nyheder/2019/budgetkatalog-i-hoering/ 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen tager stilling til om der skal laves et fælles svar sammen med 

MEDudvalget eller om der skal laves 2 svar. Vi skal drøfte og beslutte hvad svaret skal indeholde og hvem 

der laver et svarudkast og sender det rundt til kommentering inden skolens ledelse sender det afsted.  

 

https://albertslund.dk/nyheder/2019/budgetkatalog-i-hoering/
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Birgitte orienterede om de konsekvenser besparelserne kan have for Herstedøster Skole, hvis de beslut-

tes. 

Skolebestyrelsen drøftede om der skal laves et svar fra skolebestyrelsen eller om den tilslutter sig MED-

udvalgets svar. 

Skolebestyrelsen synes, at MED-udvalget har lavet et godt svar, som den godt kan slutte op omkring. I 

svaret bliver der ikke bare sagt nej til alt. 

 

Skolebestyrelsen tilslutter sig høringssvaret sammen med MED-udvalget. Birgitte tilføjer hvad bespa-

relserne betyder i antallet af stillinger og betydningen af fremskrivninger af børnetallet. Birgitte får af-

kalret om SFO-rådets vil være en del af et samlet høringssvar eller om de laver deres eget.  

Svaret sendes efterfølgende rundt for evt. bemærkninger. 

 

Kl. 19.55-20.10 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

8. Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær  

• Se bilag 

 

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

omfanget af sygefravær er.  

 

Birgitte gennemgik sygefraværstallene. Der har været en mindre stigning i fraværet på skolen, stignin-

gen er dog minimal og ligger stadig under måltallet. 

Der er en stigning i fravær pga. graviditet, det er en følge af, at vi har ansat flere yngre kvinder. 

 

Økonomi: 

Birgitte gennemgik forventet årsresultat. Der er stadig usikkerheder omkring hvor mange refusioner, vi 

når at få ind i indeværende budgetår og hvor meget der først kommer i det kommende budgetår. 

Samlet set forventer vi, at være i balance ved udgangen af året. Vi laver lige nu et stillingsopslag til en 

praktisk medhjælper i 0. klasserne i 3 måneder. Der er søgt om at få dækket denne udgift, men det er 

endnu uklart om det sker. I øjeblikket kigger vi nærmere på om AB-grupperne bidrager tilstrækkeligt til 

skolens vikarkonto. Hvis vi har overskydende midler, støtter skolebestyrelsen op om at det er fagkonti-

ene blive prioriteret. Skolebestyrelsen har tillid til at ledelsen i samarbejde med medarbejderne får di-

sponeret så det giver bedst mening.  

 

Kl. 20.10-20.20 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

9. Plan for revidering princip: Orden og samværsregler 

• Se bilag; ordens- og samværsregler og proces revidering ordens- og samværsregler 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen forholder sig til processen for revidering og om der er noget 

skolebestyrelsen gerne ser ændret eller tilføjet i princippet.  

 

Skolebestyrelsen godkendte  procesplanen. Husk bemærkninger, der er kommet fra en forælder. 

Der blev spurgt til om det kan gøres til en regel, at eleverne ikke må have mobiltelefoner på sig. Sko-

lebestyrelsen har allerede et princip omkring brug af mobiltelefon og mediepolitik. 

 

 

Kl. 20.20-20.35 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

10. Revidering princip: Skole/hjemsamarbejdet 

• Se bilag nuværende princip 
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Formålet med punktet er at vi sammen skal forholde os til hvad der skal ændres i princippet, hvor-

efter et lille udvalg efterfølgende arbejder videre med udkast til et endeligt princip.  

 

Punktet blev udskudt til næste møde.  

 
Kl. 20.35-20.55 

Orienteringspunkt 

11. Meddelelser 

• Formand og næstformand; sundhedsrådet, skole og forældre m.m.  

Der er en ledig plads i Sundhedsrådet. Skolerådet holder det årlige Landsmøde d. 15.-16. novem-

ber. Der kan sendes to afsted. Jonas sender invitationen ud til skolebestyrelsen. Hvis man ønsker at 

deltage, meldes dette til formanden/Jonas. 

Husk d. 7. marts kl. 9-15 workshop om, Fremtidens skole herunder evaluering af Folkeskolerefor-

men og Skole for Alle. Håber, at alle fra skolebestyrelsen kan deltage. D. 14. november er der fæl-

les møde for skolebestyrelserne i Albertslund hvor vi også håber at alle kan deltage. 

Tina:  Der er lige nu slået 2 stillinger op, en lærer til mellemtrinnet og en lærer til udskolingen. 

Der er desuden slået en pædagogstilling op til AB-grupperne.  

 

• Skolerådet 

Skolerådet blev orienteret omkring høring. 

 

• SFOrådet 

Bjarne træder ud af SFO-rådet til oktober. 

 

• Skolen ledelse; evaluering af folkeskolereformen og skole for alle, forebyggende arbejde med be-

redskabsplanen, tobaksfriskole og arbejdsplads, Skovhuset – skimmelsvamp, stillingsopslag/opsi-

gelse, IT situationen – antal af Chromebooks til reparation m.m.  

Evaluering af Folkeskolereformen  er i fuld gang. Alle forældre, der har børn i skolerne bliver in-

volveret. Der laves spørgeskemaundersøgelser og interviews. Skolebestyrelsen og eleverne skal 

også interviewes. 

Der har været igangsat et arbejde omkring tillæg til beredskabsplan. Udover tillæg til beredskabs-

plan peges der på at man lokalt laver principper og retningslinjer, for hvordan man arbejder med 

forebyggelse af sexuelle overgreb. 

Tobaksfri skole og arbejdsplads, vi sidder i en arbejdsgruppe, der tænker både medarbejdere og 

elever ind. Der tales om, at der skal tilbydes rygestopkursus til medarbejderne. 

Skovhuset har været lukket ned og er renoveret pga. skimmelsvamp. Der er nu igen konstateret 

skimmelsvamp, denne gang i taget. Skovhuset er derfor igen lukket ned. 

Mellemtrinnet har været en dag på Herstedhøje, det var en rigtig god dag for alle. 

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Der er en god stemning.  

Vi får i indskolingen supervision af Janus Centeret. 

Vi er ved at gøre klar til Rollespilsdagene. 

Indskolingen har brug for, at der bliver kigget på elektroniske arbejdsmidler eller bøger idet, vi 

enten mangler adgang (ingen abonnementer) eller bøger. 

 

• Eksterne repræsentanter 

 

• Andre 

En forælder har spurgt, om man kan dele toiletterne mellem to klasser og gøre det ene til et pigeto-

ilet og det andet til drengetoilet. Ideen gives videre. 
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Derya har hørt om en lærer der havde 7. klasseelever med som en slags hjælpelærere i 4. klasse. 

Kan man gøre det mere? 

Der blevet utrygt ønske om at skolebestyrelsen gør en indsats i forhold til vigtigheden af sammen-

hold og opbakningen i klassernes forældregrupper. 

Der blev udtrykt ønske om at lærerne reagerer meget hurtigt, hvis der er mistrivsel i en klasse. 

Vedr. enkeltsager – skolebestyrelsen kan godt drøfte ting på klasseniveau – ikke hvad der skal gø-

res men bede om en redegørelse. Udgangspunktet skal være at vi følger principperne og at punkter 

sættes på dagsorden og ikke tages op under evt. 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

12. Evt 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

• Blå mandag 

• Drøfter hvordan skolebestyrelsen varetager tilsyn med kvalitet i undervisningen 

• Værdigrundlag og skolens profil 

• Overleveringer  

 

 

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                                    25. november 
9. januar                                        16. december 
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; Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk; michael@platzer.dk; Jonas.al-

brekt.karmann@gmail.com; Edibebaran270@gmail.com; kristinemalm@hotmail.com; Derya.turkmen@out-

look.dk; tma@dreammodel.dk; refskov@hotmail.com; gert.nielsen@albertslund.dk; sanne-

bthrane@gmail.com  ; pia.brit.jensen@albertslund.dk; birgitte.pilgaard@albertslund.dk; rene.bojsen@al-

bertslund.dk; mcpe@aif-haandbold.dk; agy@albertslund.dk; mnq@albertslund.dk; jonasfkol-

ding@gmail.com; Ventrue79matt@gmail.com  

 

 

Årshjul for Skolebestyrelsen 

 

 

Måned Emne 

August  

 Udarbejde plan for revidering princip: Orden og samværsregler 

 Fastsæt dato årsberetning for forældrene 

mailto:ulla@pawrup.dk
mailto:Fam.abel@email.dk
mailto:Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk
mailto:michael@platzer.dk
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Edibebaran270@gmail.com
mailto:kristinemalm@hotmail.com
mailto:Derya.turkmen@outlook.dk
mailto:Derya.turkmen@outlook.dk
mailto:tma@dreammodel.dk
mailto:refskov@hotmail.com
mailto:gert.nielsen@albertslund.dk
file://///Fil-1/Fdata/Data/BSV/Herstedøster/11.%20Møder/Skolebestyrelse/2017%20-%202018/2018%2006%2019/sannebthrane@gmail.com  
file://///Fil-1/Fdata/Data/BSV/Herstedøster/11.%20Møder/Skolebestyrelse/2017%20-%202018/2018%2006%2019/sannebthrane@gmail.com  
mailto:pia.brit.jensen@albertslund.dk
mailto:birgitte.pilgaard@albertslund.dk
mailto:rene.bojsen@albertslund.dk
mailto:rene.bojsen@albertslund.dk
mailto:mcpe@aif-haandbold.dk
mailto:agy@albertslund.dk
mailto:mnq@albertslund.dk
file://///Fil-1/Fdata/Data/BSV/Herstedøster/11.%20Møder/Skolebestyrelse/2017%20-%202018/2018%2006%2019/jonasfkolding@gmail.com
file://///Fil-1/Fdata/Data/BSV/Herstedøster/11.%20Møder/Skolebestyrelse/2017%20-%202018/2018%2006%2019/jonasfkolding@gmail.com
file://///Fil-1/Fdata/Data/BSV/Herstedøster/11.%20Møder/Skolebestyrelse/2017%20-%202018/2018%2006%2019/Ventrue79matt@gmail.com


side 7 af 8 

 Øvrige arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende 

skoleår? 

 Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder 

 Status på elevfravær og hvordan det går med ”proceduren” 

 Forventningsafstemning til samarbejdet i skolebestyrelsen 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

September  

 Revidering princip: Skole/hjemsamarbejdet 

 Personaleomsætning siden sidst 

 Undervisningsmiljøvurdering 

 Godkendelse af årsberetningen 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

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

 Personaleomsætning og økonomisk status 

Oktober  

 Revidering princip: Kontaktforældre 

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde f. kommende års lokale budget 

 Status skole/hjem-samarbejde. Hvordan går det pr afdeling med efterle-

velse af principper (forældremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kon-

taktforældre mm) og hvad er den kvalitative vurdering af indsats 

November  

 Revidering princip: Elevers mulighed for deltagelse i undervisning på mu-

sikskolen og i eliteidræt 

 Vurdering af antal klasser kommende skoleår 

 Fokus på principper 

 Økonomisk status 

December  

 Revidering princip: UUV – herunder lektiehjælp og faglig fordybelse 

 Personaleomsætning siden sidst 

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 

Januar  

 Revidering princip: Budgetlægning 

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 Princip; fag og opgavefordeling, teamdannelse, klassedeling og klassesam-

menlægning.  

 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 au-

gust 

Februar  

 Elev- og klassetal 
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 Kommende fag og opgavefordeling – 1. udkast timefordelingsplan 

 Økonomisk resultat og medarbejdernes sygefravær 1-12 sidste år 

 Lønbudget indeværende kalenderår og udspecificeret drift budget 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

Marts  

 Revidering princip: Forældres lyd- og video optagelser af møder eller un-

dervisningen på skolen 

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

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 7. årgang klassedannelse til august 

April  

 Revidering princip: Brugen af mobiltelefoner /mediepolitik 

 Personaleomsætning siden sidst 

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august 

 Status skole/hjem-samarbejde. Hvordan går det pr afdeling med efterle-

velse af principper (forældremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kon-

taktforældre mm) og hvad er den kvalitative vurdering af indsats.  

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.  

 Økonomisk status samt årsafslutning for 2019 – endelig godkendt i KB. 

Juni  

 Personaleomsætning siden sidst 

 Evaluering af fag- og opgavefordelingen 

 Godkendelse af skema 

 Status på arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

 
 


