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Skolebestyrelsesmøde 

D. 15. august 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 

 

 

Tina Abelv – 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 

 

A 

Maciej Wojcik 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

X 

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 7G 

simon.riis.anders-

son@skolekom.dk 

 

X 

Elevrep: 

 

   

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. 18.00-18.30  

1. Spisning 

 

 

Kl. 18.30-18.35  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt omkring Budgetkataloget 2020 og høringsperiode indsættes under punkt 6..  

Dagsorden herefter godkendt. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Fra eleverne 

• Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

• Status på arbejdet med opgradering af fysiske læringsmiljøer i gården 
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• Andet? 

•  

 

Elevrådet har endnu ikke holdt møde, men det har været en god start på skoleåret. 

 

500.000 bevilget til opgradering af læringsmiljøer er der stadig, men er endnu ikke frigivet. Politisk har 

man ønsket en kvalificering af ansøgningerne.  

 

Kl. 18.45-19.00 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

4. Principper for håndtering af vold og trusler om vold mellem elever  

• Bilag: Udkast til revideret principper og retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold 

mellem elever og nuværende princip 

 

Formålet med punktet er at vi sammen forholder os til Mortens udkast til revideret princip jf. aftale på 

sidste skolebestyrelsesmøde. Der blev på sidste skolebestyrelsesmøde drøftede hvorvidt muligheden for 

eftersidning skal fjernes som en mulighed. Eftersidning har ingen relevans i forhold til håndtering af 

vold og trusler og at GP bør indskrives i princippet. 

 

Morten har sendt et udkast til revidering af princippet. Morten orienterede om de ændringer og tilføjel-

ser, der er indarbejdet i udkastet. 

Skolebestyrelsen spurgte til, hvor tit vi oplever voldssager blandt eleverne. Skolen oplever ikke, at vi 

har mange voldsomme episoder og laver ikke statistik på de hændelse, der sker.  

Princippet vedtaget. 

 

Kl. 19.00-19.15 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

5. Personaleomsætning siden sidst 

• Se bilag fra skolens administration og det skoleafdelingen udarbejdede i efteråret 2018 

 

Formålet med punktet er at skolens ledelse i samarbejde med medarbejder repræsentanterne orienterer 

om personaleændringer siden sidste skolebestyrelsesmøde. Dette for at skolebestyrelsen bedre kan vur-

dere om der skal arbejdes på et fastholdelsesprincip.  

 

Birgitte gennemgik materialet. 

MED-udvalget har i dag drøftet materialet. Personalomsætningen på HØ har det seneste år være fal-

dende. 

Ledelsen tænker, at personaleomsætning fremadrettet kan være er punkt på dagsorden hver 3. måned. 

Skolen har mulighed for fremadrettet få et udtræk hver 3. måned. 

Birgitte vil fremover holde samtaler med medarbejdere, der vælger at stoppe. 

 

I forhold til arbejdsmiljø og krav i arbejdet, oplever ledelsen at det primært er øvrige opgaver, der kan 

presse medarbejderne. Det har vi derfor stor fokus på, både i forhold til mødestruktur og mængden af 

nye tiltag. 

 

Skolebestyrelsen tænker, at det er tilstækkeligt med opfølgning hver 6. måned eller en gang årligt og at  

det kun er interessant at have fokus på medarbejdere, der evt. vælger at sige op til fordel for ansættelse 

andet sted.  

 

Forvaltningen udsender årligt en opgørelse over tilgang og afgang i kommunen.. 

 

Kl. 19.15-19.25 
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Orienterings- og drøftelsespunkt 

6. Skolebestyrelsens årsberetning 

 

Jonas skriver skolebestyrelsens årsberetning. Formålet med punktet er at give indspark til  årsberet-

ning.  

 

Skolebestyrelsens input til punkter i beretningen: 

- Fysiske læringsmiljøer 

- At skolebestyrelsen oplever, at skolen er i en god udvikling og at ledelsens og medarbejdernes store 

arbejde mærkes positivt. 

- Korprojektet 

- Skolebestyrelsens ønske om at inddrage forældrene og ønsket om især inddragelse af kontaktforæl-

drene i skolebestyrelsen arbejde. 

 

Årsberetningen sendes ud til forældrene via Intra, når den er færdig og godkendt. 

 

Budgetkataloget for 2020 offenliggøres i næste uge. 

Der vil være en høringsperiode frem til d. 22. september 2019. 

Skolebestyrelsen har først et møde d. 26. september. Skolelbestyrelsens møde rykkes frem til d. 12.9. kl. 

18.00. 

Budgetkataloget sættes tidligst på dagsorden kl. 19.00. 

 

Kl. 19.25-19.35 

Drøftelsespunkt 

7. Status på skolebestyrelsens deltagelse til forældremøderne 

 

Formålet med punktet er at lave en status på hvordan det går med deltagelse i forældremøderne.  

 

Skoleledelsens udkast til forældrerepræsentanter pr. årgang: 

 

 

Listen er revidet: 

 

0. Årgang: Derya 

1. Årgang: Jonas 

2. Årgang: Derya 

3. Årgang: Bjarne  

4. Årgang: Edibe 

5. Årgang: Tina 

6. Årgang: Jonas  

7. Årgang: Derya 

8. Årgang: Maciej 

9. Årgang: Bjarne 

 

Forældremøder holdes i august/september 

 

Kl. 19.35-20.15 

Orienterings-, drøftelses- og beslutningspunkt 

8. Virksomhedsplan 

• Se bilag; Revideret virksomhedsplan og strategiplan 

 



side 4 af 8 

Formålet med punktet er, at beslutte om skolebestyrelsen kan støtte op om virksomhedsplanen. Virk-

somhedsplanen er et dynamisk værktøj som revideres hvert år. Virksomhedsplanen har kort været drøf-

tet i skolens MEDudvalg, drøftet med de tillidsvalgte efterfølgende og sendt ud til høring hos MEDud-

valget. Som en orientering er Herstedøster Skoles strategiplan vedlagt.  

 

 

Der blev givet udtryk for at Virksomhedsplanen er et stort papir at forholde sig til samlet og at det et 

kunne være fint, at tage et enkelt område op ad gangen og der blev spurgt til en stauus  på arbejdet 

med medarbejdernes og ledelsens arbejdsmiljø. 

 

Vi – ledelsen og medarbejdere har fokus på og arbejder målrettet med de områder, der er beskrevet i 

virksomhedsplanen.. 

 

Skolebestyrelsen drøftede om Harmoniske klasser er den rigtige formulering. Hvad forstås ved harmo-

niske klasser? Og hvilke kriterier dannes klasserne så ud fra? Kan der evt. i stedet stå ligevægtige klas-

ser. 

Skoleledelsen overvejer om en anden formulering giver bedre mening. 

 

Kl. 20.15-20.30 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

9. SFO leder på Herstedøster Skole ? 

• Se bilag 

 

Formålet med punktet er at ledelsen vil høre Skolebestyrelsen hvad de tænker om at vi arbejder hen 

imod at ændre ledelsesstrukturen så vi på et tidspunkt igen får en leder for SFOèn og en leder af indsko-

lingen. For at kvalificere stillingtagen er der udarbejdet vedhæftede arbejdsfordeling, som er med til at 

kvalificere grundlaget til beslutningen.   

 

Processen der skal dannes skolelederens beslutning: 

• Den 13. juni - drøftelse i MED udvalget 

• August – drøftelse i skolebestyrelsen 

• Juni/august - drøftelse i SFO rådet 

• Ultimo august – ledelsesbeslutning 

• September - udarbejdes der evt. stillingsopslag 

• Ultimo oktober - gennemføres ansættelsessamtaler 

• december - Evt. ny SFO leder tiltræder stillingen 

 

Ref. fra MEDudvalget som har forholdt sig til det: 

• Der bliver noget økonomisk der skal tages stilling til i det nye år. Det anerkendes  

at ledelsesopgaver er kompleks, men det bekymre de tillidsvalgte fra skoledelen i forhold til økono-

mien. 

• SFO´en har brug for noget mere synlig ledelse som vil blive muligt ved denne  

organisering. Tillidsvalgt for SFOén foreslår at SFOèn kunne evt. være med til at betale i en over-

gang, så  

SFO´en kan få en leder hurtigere. For arbejdsmiljøet vil det være vigtigt for medarbejderne at få 

en ledere  

tættere på, der er et stort ledelsesspænd, når man har næsten 50 medarbejdere. 

• Samlet set vil der ikke blive anvendt mere ledelsestid, men blot en ændring af 

strukturen. 

• Hvis der besluttes at der også skal være en SFO leder, skal der være fokus på at sikre sammenhæn-

gen  
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mellem SFO og skolen? Det kan være en udfordring i den nye struktur. Det er et spørgsmål om 

hvordan 

kompetencen fordeles mellem lederne. 

• Den pædagogisk leder oplever ofte at skulle ind over mange beslutninger for det kræves internt i 

AK, at personalelederne skal ind over. Der er et super fint samarbejde mellem de to ledere, men 

hverdagen opleves at snitfladerne er klare 

og derfor ingen bekymring. 

• Lærernes Tr gør opmærksom på, at hvis der skal betale en del af en lederløn, går det fra medarbej-

derløn og kan betydet noget for at medarbejderne skal yde mere. 

 

 

Birgitte redegjorde for processen og tankerne omkring det, at opdele lederfunktionen i indskolingen til 

en leder for fritidsdelen (SFO) og en leder for skoledelen. 

En opdeling af ledelsesfunktionen vil ikke øge den samlede ledelsesid. 

Skolebestyrelsen tænker at det forst og fremmest er et spørgsmål om arbejdsfordeling og tænker ikke, at 

det er noget skolebestyrelsen bør forholde sig til.Det blev dog givet udtryk for forståelse for at det kan 

være forvirrende for medarbejderne at skulle forholde sig til to ledere. 

 

Lærerne kan være bekymrede omkring et øget krav i forhold til øvrige opgaver og tiden til dem, hvis 

resurser flyttes fra skoledelen til SFO-delen. 

 

Den endelige beslutning ligger hos Birgitte. 

 

Kl. 20.30-20.55 

Orienteringspunkt 

10. Meddelelser 

• Formand 

 

• Skolerådet 

Der er planlagt et fælles skolebestyrelsesmøde på baggrund af det arbejde, der blev lavet på semi-

naret tilbage i 2018.  Mødet er planlagt til D. 14. november 2019. Den samlede Skolebetyrelse op-

fordres til at deltage i mødet. 

• SFOrådet 

Intet 

• Skolens ledelse: herunder indsatser ift. at udskudt klassedannelse evalueres på september mødet og 

evt. fremtidig form besluttes på oktober mødet.  

Udskudt klassedannelse skal på skb-dagsorden i både september og i november. 

D. 7. marts kl. 9.00 – 15.00 deltager skolebestyrelsen i fremtidsværksted omkring evaluering af 

Skole forAalle og Folkeskolereformen. 

Skoleåret er startet godt op. Vi har haft 10 medarbejdereafsted  på Big bang konference, 

12 lærere i Odense omkring Teknologiforståelse og 70 lærere/pædagoger - Indskolingen og en del 

af mellemtrinnet - på GP-kursus. 

Der mangler flere chefer i forvaltningen – det kan vi mærke i hverdagen. 

Vi har fået opsigelse fra 2 pædagoger i løbet af sommeren. 

• Medarbejderrepræsentanterne 

SFO’en og 3-5xy er begyndt at arbejde tættere sammen.. XY benytter SFOens faciliteter og har fået 

en fast base på SFO’en. 

Vi fik ansat et antal nye lærere op til sommerferien. Vi havde et godt ansøgerfelt.. 

Lærerne har oplevet, at vi har været presset på tid her i opstarten. Vi har været glade for at være 

sammen på tværs ved GP kurset.. 

• Eksterne repræsentanter 
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• Andre 

Skolebestyrelsen ønsker en status på Ipads og CB på næste bestyrelsesmøde.  

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

11. Evt. 

 

Der blev udtrykt ønske om, at vi på et kommende skolebestyrelsesmøde drøfter hvordan skolebestyrel-

sen varetager tilsyn med kvalitet i undervisningen. 

 

12.  
 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

• Værdigrundlag og skolens profil 

• Budgetkatalog 

• Overleveringer  

• Udarbejde plan for revidering princip: Orden og samværsregler 

 

 

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 

12. september                                 4. september 

7. november                                    21. oktober 

14. november( Fælles Skolebestyrelsesmøde) 

5. december                                    25. november 

9. januar                                        16. december 

6. februar                                       27. januar 

5. marts                                         24. februar 

7. marts (Fremtidens skole kl. 9.00-15.00) 

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; simo475u@akskole.dk 
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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 

 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 
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 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 

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 

 


