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Skolebestyrelsesmøde 

D. 2. april 2020 kl. 18.00-20.00. Grundet forbud af forsamlinger over 10 personer, afholdes mødet som et 

virtuelt møde. 

Deltagere 

Ulla Pawrup  

Formand  

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 

 

Jonas Albrekt Karmann  

Konstitueret formand  

Jo-

nas.albrekt.karmann@gmail.co

m 

 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

 

X 

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 

 

A 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

X 

Line Clement Tarp Brink 

Medarbejderrepræsentant 

Line0925@gmail.com 

 

F 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

 

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 

Birgit-

te.pilgaard@albertslund.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

Sekretær/soucchef 

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Ipek Deveci 

Elevrepræsentant 

Deveciipek45@gmail.com 

 

F 

Melika Eken 

Elevrepræsentant 

Melikaeken@gmail.com 

 

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 

 Signe Bjørn Jensen 

Indskolingsleder 

Sig-

ne.bjoern.jensen@albertslund.d

k 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 

mar-

tin.greve.korsbaek@albertslund.

dk 

 

Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 

christi-

na.johansen@albertslund.dk 

 Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 

mads.brons.pedersen@albertslu

nd.dk 

 Hanne Østergaard  

Tovholder på elevråd 

hannestergaard@gmail.com 

 

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.00-18.05  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Jonas har prioriteret i punkterne, flere punkter udskydes pga. nuværende situation.  

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.05-18.20 

Orienteringspunkt 

2. Situationen under Corona krisen 
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Formålet med punktet er dels, at de forældrevalgte fortæller om, hvordan de oplever, at det går med fjern-

undervisningen samt, at skoleledelsen informerer om hverdagen under Corona krisen, med skolelukninger, 

fjernundervisning, hjemsendelse af personale og nødundervisning.  

 

Forældrerepræsentanterne fortalte hvordan de oplever situationen og undervisningen. Der blev bl.a. ud-

talt: 

- Det er rigtig svært, vi har 4 børn hjemme. Jeg har  været nødt til at tage fri fra mit arbejde, så min 

manden kan passe sit arbejde hjemmefra. Det er godt, at lærerne har meldt ud, at man skal tage 

det roligt og at det er lærernes opgave at klare undervisningen. Jeg oplever dog også at blive ryk-

ket, hvis man ikke lige har afleveret en opgave til tiden.. En lærer underviser nu over nettet, det 

fungerer rigtig godt. Jeg oplever, at der er disciplin, at det bliver mere rigtig skole  og at det er en 

stor hjælp til alle. Det er en oplagt mulighed, at der gøres mere brug af dette. 

 

- Jeg har oplevet, at der er stor forskel på, hvordan man gør i de enkelte klasser. Jeg oplever nu, at 

lærerne efterhånden har ensrettet måden at melde ud på og at lærerne er imødekommende og til at 

snakke med. Det er landet på en fin måde. 

 

- Jeg er selv skoleleder og oplever begge sider. De digitale portaler forekommer umiddelbart lette at 

gå til – det er det bare ikke, eleverne kan ikke være selvkørende, de har brug for hjælp fra foræl-

drene.. Jeg oplever, at lærerne er meget fleksible. 

Jeg følte at der gik lang tid, før der var opfølgning på hvordan det går hjemme – trives børnene og 

er de på. 

 

- Vi har som udgangspunkt et positivt indtryk af forløbet, der bruges 2-2½ time om dagen på skole-

arbejdet.. Portalerne er en udfordring, der hvor eleverne ikke kender platformen i forvejen. 

 

- Det rigtigt positivt, at lærerne er begyndt at holde møde over Meet. Det giver følelsen af fællesskab 

og at lektierne kommer fra lærerne. En god oplevelse. 

 

Der blev spurt til de sårbare børn og om der er særligt fokus på dem. Vi har øje for dem Lærerne forsøger 

at have kontakt til alle og især har vi særlig opmærksomhed på vores børn i specialgrupperne. 

Der blev opfordret til at lærerne primært bruger Ugeplanen i Meebook og opslag i AULA.. Ugeplanen og 

Meebook kan ikke alt og er ikke egnet til alle forløb/opgaver. 

Skoleledelsen er glad for at høre, at forældrene også oplever, at det går godt.  

 

Der blev spurgt til om vi har en plan for hvordan skolen åbner op igen. Vi afventer en melding fra regerin-

gen, om hvad vi må. Vi forestiller os, at det er klasselærerne, der møder børnene, når de vender tilbage. 

 

Kl. 18.20-18.35 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Intet. 

 

Kl. 18.35-18.55 

Drøftelsespunkt 

4. Brugen af IT i undervisningen (især i de små klasser) (v. Tobias) 

 

BILAG: 
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1. Medie- og Digital antimobbeplan 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen diskuterer brugen af IT i undervisningen udfra et forældre-, 

elev- og lærerperspektiv. 

 

Punktet er sat på dagsordenen efter ønske fra forældrevalgt i Skolebestyrelsen. Det ønskes belyst hvorvidt   

der fra skolens side er en strategi mht. anvendelsen af IT især de uddelte iPads og Chrome books herunder 

særskilt for indskolingen. Der ønskes således en redegørelse for anvendelsen af IT, herunder især de elev-

uddelte apparater, i undervisningen opdelt på klassetrin. Hvordan integreres it i undervisningen af forskel-

lige fag? I hvor høj grad har de bidraget til at skabe nye læringsmuligheder som ikke var mulige med de 

analoge midler. 

 
Motivationen: 

Der er efterhånden bred enighed om at effekten på læring af anvendelsen af IT i undervisningen afhænger 

af at der er en passende didaktisk idé med den: "Det er ikke teknikken, men underviseren, der er det gen-

nemgående træk og forudsætningen for, at digitalisering kan skabe værdi i undervisningen", og at det kræ-

ver undervisere, der "er klædt tilstrækkelig på til at vælge, udfordre, tilpasse, anvende og evaluere digitale 

læremidler og digitalt understøttede didaktiske og pædagogiske praksisser" 

https://www.folkeskolen.dk/651888/ny-rapport-teknologi-giver-bedre-undervisning---hvis-didaktikken-

kommer-foerst 

Her kan skolerne understøtte den enkelte lærer som måtte have behov for det med at finde en passende 

anvendelse. Dette er et generelt princip. Nogle lærere er gode til at brug IT og andre er udfordrede. Men der 

mangler klart fokus på kompetenceudviklingen https://www.kl.dk/media/15401/samlet-evaluering-af-

indsatsen-for-it-i-folkeskolen.pdf 

Der er endvidere set tegn på at digital læsning og faldende læselyst er sammenfalden-

de https://www.folkeskolen.dk/922353/ny-forskning-til-laererne-hold-igen-med-elektronisk-laesning-i-

undervisningen 

 
Der er hos en forældrerepræsentant en oplevelse af, at der er forskel på hvordan IT bruges i de enkelte 

klasser og hos den enkelte lærer. 

Hvor god er kvaliteten i den materiale der er – de platforme, som benyttes og hvad betyder databehandler-

aftaler – hvordan bruges informationer, de kan indsamle. 

 

Langt de fleste af de platforme, som skolen benytter, er platforme som der abonneres på fælleskommunalt i 

Albertslund. Skoleafdelingen og juristerne i kommunen, sikrer sig at der er databehandleraftaler. Skolen 

abonnerer selv på enkelte platforme og her skal vi sikrer os, at der er databehandleraftaler. En databe-

handleraftale beskriver hvordan der passes på data, hvilke data der indsamles og hvordan de evt. benyttes. 

 

Det er skolernes faglærere/fagudvalg, der beslutter og vurdere, de fag-platforme, som vi benytter. 

 

I drøftelsen blev der bl.a. givet udtryk for: 

 

- Jeg oplever, at børnene er rigtig dygtige til at navigere rundt på platformene. De kan meget og det 

er svært at følge med som forælder. Jeg har stor tillid til at lærerne kan vurdere kvaliteten. 

- Jeg synes, at  det er ærgerligt, at man ikke gør det ens i alle børnehaveklasserne. Nogle børneha-

veklasser får ikke lov til at få iPad ‘en med hjem i dagligdagen. De har dog fået den med hjem nu. 

 

- Jeg synes det er rigtig interessante der artikler udgives i øjeblikket omkring børns læsning og brug 

af IT. 

 

- Der er politisk besluttet i Albertslund, at vi have en til en enheder. Jeg er ikke nødvendigvis enig i, 

at  dette er det rigtige  for børnene i børnehaveklasserne.. 

https://www.folkeskolen.dk/651888/ny-rapport-teknologi-giver-bedre-undervisning---hvis-didaktikken-kommer-foerst
https://www.folkeskolen.dk/651888/ny-rapport-teknologi-giver-bedre-undervisning---hvis-didaktikken-kommer-foerst
https://www.kl.dk/media/15401/samlet-evaluering-af-indsatsen-for-it-i-folkeskolen.pdf
https://www.kl.dk/media/15401/samlet-evaluering-af-indsatsen-for-it-i-folkeskolen.pdf
https://www.folkeskolen.dk/922353/ny-forskning-til-laererne-hold-igen-med-elektronisk-laesning-i-undervisningen
https://www.folkeskolen.dk/922353/ny-forskning-til-laererne-hold-igen-med-elektronisk-laesning-i-undervisningen
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- Jeg synse, at  det er en interessant diskussion, hvad sker der, når eleverne overvejende læser og 

arbejder i portalerne. 

Jeg anbefaler, at man tager den pædagogiske og didaktiske diskussion på skolerne i fagudvalgene. 

 

- Vi har hjemme diskuteret, om det er smart, at eleverne har ipaden med hjem. Det er en interessant 

diskussion – den bliver nemt til en kampplads hjemme. 

- Jeg har oplevet flere matematiklærere, der har brugt Matematikfessor i stor grad og ikke har prio-

riteret f.eks. det problemløsende. 

 

I skolens matematikfagudvalg har vi indsats bl.a. omkring problemløsning og man har i indskolingen været 

optaget hvordan IT bruges. Vi har de sidste år fået rigtig dygtige medarbejdere på IT-området. Vi udvikler 

os samtidigt med IT-teknologien. 

 

Vi gør i øjeblikket mange og nye erfaringer. Vi skal selvfølgelig samle op på den viden vi får i øjeblikket og 

på hvordan den kan bruges fremadrettet.  
 

Skolebestyrelsen følger op på diskussionen vedr. IT i undervisningen om et halvt års tid. 

 

Kl. 18.55-19.15 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

5. Overleveringer 

 

BILAG: 

2. Overleveringer – Internt samarbejde 

 

Formålet med punktet er orintere om hvordan arbejdet med overleveringer går, samt at skolebestyrelsen 

drøfter, om der er fokuspunkter der skal skærpes i  forbindelse med kommende overleveringer 

 

Birgitte orienterede om, at vi for et par år siden lavede en analyse og at vi med udgangspunkt i denne ef-

terfølgende har haft særligt fokus på overleveringer de sidste år og på hvordan vi fastholder og videregi-

ver viden og har en struktur på, hvordan det sker. 

Eksempler på forældrenes oplevelser: 

- Jeg har som forælder haft svart ved at se strukturen. Jeg har savnet en blødere overgang, hvor 

børnene har mødt de nye voksne inden skiftet. Har oplevet skiftet markant. 

 

- Jeg har oplevet overgangene forskelligt. 

Som forældre kan man godt mærke, når lærerne har fået en god overlevering. Når man spørger 

børnene, siger de, at de har mødt deres børns lærer i børnehaveklassen. 

 

- Vi har et ønske om at forældrene deltager, når der overleveres og det drejer sig om børn, der har 

været problematikker omkring. 

Vi oplevede, at der gik lang tid før vi kunne komme i kontakt med de nye lærere. Vi forsøgte, men 

kunne ikke komme igennem. Vi opleve, at lærerne fik et forkert syn på børnene og at barnets og 

forældrenes perspektiv kom til at mangle. 

 

- Har haft en overgang hvor vi oplevede vi kom fra den ene yderlighed til den anden. Det kan måske 

betyde, at lærerne  - de der afgiver og de der tager imod – har vidt forskellige synsvinkler. 

 

- Jeg har oplevet at der er maget stor forskel på kulturen fra indskoling til mellemtrin i forhold til 

lektier, luftepauser m.m. Jeg kan godt have forståelse for dette men savner, at overgangen kunne 

være mere blid. 
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- Jeg har oplevet, at nogen gerne ville overlevere, men at modtagerne gerne ville starte forfra. 

Dokumentet omkring overleveringer er fint. Der skal selvfølgelig være en forventningsafstamning 

mellem medarbejdere og ledelse, om hvordan det forstås. 

 

- Overlevering omkring forældre - det er vigtigt, at det fortsat er med og at lærerne er opmærksom-

me på forældre, der skal være særlig opmærksomhed omkring. 

 

Birgitte gav udtryk for, at vi stadig skal blive bedre og at vi fortsat har opmærksomhed på gode overleve-

ringer. 

 

Kl. 19.15-19.30 

Orienteringspunkt 

6. Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 

BILAG 

3. Ferieplan 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter skoleafdelingens ferieplan for kommende skoleår. 

 

Taget til efterretning. 

 

Kl. 19.30-19.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

7. Revidering af forældrehåndbogen til kommende forældre August 

 

BILAG 

4. Forældrehåndbogen 2019/20 

 

Formålet med punktet er bestyrelsen kan komme med input til revideringen af forældrehåndbogen inden 

den udleveres til kommende forældre på Herstedøster Skole. 

 

Det var oprindeligt forældre i skolebestyrelsen, der udarbejdede forældrehåndbogen. De sidste år har det 

mest været ledelsen, der har stået for revideringen 

 

Der er stor ros til Forældrehåndbogen. Skolebestyrelsen synes, at den er et godt værktøj for forældrene og 

oplevede det som et stort kvalitetsløft, da den kom første gang. 

 

Skolebestyrelsen tænker, at det er de fagprofessionelle, der bør revidere den. 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at der under trafik politik, pointeres at skolen forventer at alle elever har en cy-

kelhjelm, som de har på, når de cykler i skoletiden og at der tilføjes et afsnit omkring sundhed og måltids-

politik.  

 

Ledelsen står for revidering af håndbogen. 

 

Kl. 19.40-19.55 

Orienteringspunkt 

8. Meddelelser 

• Formand/næstformand:  

Vi var afsted en lørdag omkring fremtidens skole. Det var en fin dag med gode drøftelser. 

• Skolerådet: Intet nyt 
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• SFOrådet: Intet nyt 

• Skolen ledelse:  

Der er lidt trist på skolen, der er stort set ingen børn. Vi er et par ledere, en teknisk service medar-

bejder og en administrativ medarbejder.. 

Vi plejer på denne tid af året at være i gang med fag- og opgavefordelingen. Det har vi ikke kunnet 

gøre på samme måde nu. Vi planlægger lige nu med, at vi kan gøre det virtuelt efter påske. 

Vi er optaget af resurser i næste skoleår. Der har i indeværende år været en budgetreduktion og 

der sker ændringer i resursen og organiseringen af midler til enkeltintegration. Vi ved endnu ikke, 

om det kan både betyder vi kommer til at mangle medarbejdere eller om vi er for mange. Vi forven-

ter dog ikke, at vi kommer i en situation, hvor vi skal afskedige medarbejdere. 

Vedr. Nationale test: Vi er blandt de skoler, der skal gennemføre. De er dog udsat indtil videre. 

Elevtrivselsundersøgelsen: Vi opfordrer til, at eleverne svarer hjemmefra. 

Elev- og klassetalssagen: Der er mange dialoger omkring klassedannelsen og fordeling af børn i 

SFO afdelingerne. Fordeling i klasserne bliver 23 – 26 – 26.  

Vi har besluttet, at danne 3 klasser i 3 SFO afdelinger. Vi mener fortsat, der er børn der har brug 

for et mindre fællesskab. Storagergård får en lidt mindre klasse end de to øvrige afdelinger.  

Vi er kede af nogle af de historier der går og er opsøgende på, hvor de kommer fra. Birgitte har 

tilbudt at deltage i et bestyrelsesmøde på Storagergård.  

Udskolingen er optaget af afgangsprøver og på hvordan, de kan gennemføres. 

Vi har lavet aftaler med de lærere og pædagoger, der har ferie tilbage, om at de holder den i de 

kommende dage. Der er derfor lærere, der er sendt på ferie i disse her dage. Hovedparten af de fe-

riedage der lægges er aftalt til de tre dage i næste uge, hvor børnene har påskeferie.  

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Der sker rigtigt meget hos de ansatte, alle synes, at det er en underlig situation. Men alle prøver at 

finde deres ben i det. Der er nødpasning, hvor der internt snakkes om hvorledes det kan foregå. 

Mange af de voksne kæmper hver dag med de nye tiltag, især dem som ofte oplever, at IT ‘en dril-

ler. Men der bliver hver dag fundet på nye løsninger. 

På SFO’en er det en lidt trist stemning over at de ting som ikke er blevet afsluttet og de som ikke 

bliver til noget. Nu håber vi på, at BFU kan komme på tale. 

 

• Eksterne repræsentanter: 

 

• Andre: 

 

Der blev spurgt ind til nødpasningen i næste uge. Der er nødpasning, der hvor forældre varetager 

særlige funktioner og for særligt udsatte børn. 

 

Kl. 19.55-20.00 

Orienteringspunkt 

9. Evt 

 

Derya går på barselsorlov nu. Hun takkede for rigtig gode møder. Der går nok et år før hun er tilbage 

igen. 

Tobias rykker ind som fast medlem af skolebestyrelsen mens Derya har barselsorlov. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

- Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces (UDSKYDES DA ALLE ELEV-

TRIVSELSUNDERSØGELSER ENDNU IKKE ER FORETAGET) 

- Opfølgning på Den professionelle kapital (UDSKYDES TIL EFTER CORONA KRISEN, DA 

MØDET FORVENTES AT VÆRE TIDSKRÆVENDE)  
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- Princip: Den åbne skole, samarbejdet med foreninger og virksomheder og kommunens kultur og 

fritidsinstitutioner (GRUNDET CORONA KRISEN UDGÅR REVIDERING AF PRINCIPPER 

AF DAGSORDENERNE – DA DE IKKE VURDERES NØDVENDIGE HER OG NU) 

- Skolebestyrelsen og arrangementer med kontaktforældre (UDGÅR DA DET IKKE VURDERES 

AT VÆRE REALISTISK AT FÅ LOV AT HOLDE ARRANGEMENTER DETTE SKOLEÅR) 

- Princip: Orden og samværsregler (GRUNDET CORONA KRISEN UDGÅR REVIDERING AF 

PRINCIPPER AF DAGSORDENERNE – DA DE IKKE VURDERES NØDVENDIGE HER OG 

NU) 

- Status skole/hjem-samarbejde. Hvordan går det pr afdeling med efterlevelse af principper (foræl-

dremøder, skole/hjem-samtaler, møder med kontaktforældre mm) og hvad er den kvalitative vurde-

ring af indsats. (GRUNDET CORONA KRISEN UDGÅR OPSAMLINGSPUNKTER FOR RE-

STEN AF SKOLEÅRET) 

-  

 

 

 

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                                            24. marts 

12. maj                                          5. maj 

11. juni                                           2. juni 

 

 

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  
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 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 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 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 klassesammenlæg-

ning.  

 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 

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

nens 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 
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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? 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Princip: Værdigrundlag 

 


