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Skolebestyrelsesmøde 

D. 5. marts 2020 kl. 18.00-21.00 i personalerummet 

Deltagere 

Ulla Pawrup – Formand 

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 

 

Jonas Karmann  

Jo-

nas.albrekt.karmann@gmail.co

m 

Konstitueret formand 

 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

 

X 

 

Tina Abel – Næstformand 

Fam.abel@email.dk 

 

X 

Edibe Baran  

Edibebaran270@gmail.com 

 

X 

 

Lina Tarp for Sanne Bruhn 

Thrane  

(medarbejder rep.)  

sannebthrane@gmail.com 

 

  X 

Bjarne Oppelstrup  

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

A 

 

Maciej Wojcik 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Gert S. Nielsen   

(Medarbejder rep.)  

gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

 

Michael Adler-Platzer  

michael@platzer.dk 

 

X 

 

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 

si-

mon.riis.andersson@skolekom.

dk 

 

 

Elevrådsnæstformand: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

zaara_@hotmail.com 

 

 

 

Ipek Deveci og Melika Eken 8.d  

 

X 

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Derya Türkmen  

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

A 

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 

 Konstitueret indskolingsleder 

Sig-

ne.bjoern.jensen@albertslund.d

k 

 Udskolingsleder 

Martin Greve Korsbæk 

mar-

tin.greve.korsbaek@albertslund.

dk 

 

Afdelingsleder SFO 

Christina Johansen  

christi-

na.johansen@albertslund.dk 

 Afdelingsleder specialklasserne 

Mads Brøns Pedersen 

mads.brons.pedersen@albertslu

nd.dk 

 Tovholder på elevråd 

Hanne Østergaard 

hannestergaard@gmail.com 

 

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.00-18.30  

Spisning   

 

Kl. 18.30-18.35  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Drøftelses- og orienteringspunkt 
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2. Fra eleverne  

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

elevrådet. 

 

Elevrådet har deltaget i fælles kommunalt elevrådsmøde, hvor der bl.a. blev talt om de gyldne 8 kompeten-

cer. 

Elevrådet vil gerne arbejde videre med 10 gyldne kompetencer for eleverne på HØ.. 

I tirsdags holdt elevrådet møde. Her blev der bl.a. drøftet: 

- klassemøder. Eleverne ønsker at alle klasser holder ugentlige klassemøder. Nogle elever oplever, 

at de ikke bliver hørt på klassemøderne, en løsning kunne evt. være opdeling i pige og drengemø-

der. 

- Fagligt motivation og ideer til undervisningen. 

- Udearealer – udskolingen er  utilfreds med mål og basket kurve på plænen og oplever, at der er 

meget grus på banerne i skolegården. 

- Sukkerpolitik – mange elever er utilfredse med at de ikke selv kan vælge, hvad de køber og tager 

med i skolen og det at, lærerne tager det, de evt. har købt i fakta. 

- Mobiler – flere elever er utilfredse og utrygge ved at deres telefoner skal afleveres. Telefonen er for 

nogle en tryghed. 

- Alle elever skal i den kommende periode besvare trivselsmålingen. 

- Udskolingens elever er utilfredse med, at de ikke har fået tilbagemelding på henvendelse omkring 

låste klasselokaler i pauserne. 

- Udskolingen har fået mulighed for bordfodbold og bordtennis i fællesrummene – det har hjulpet på 

mulighederne for aktiviteter. 

- I pauserne er det svært for de elever, der har brug for ro – eleverne ønsker, at de kan få adgang til 

biblioteket. 

 

Elevrådet er pt. uden formand og næstformand, der er ikke rigtig nogen elever, der har lyst til at påtage sig 

opgaven. 

 

Kl. 18.45-19.00 

Orienterings og drøftelsespunkt 

3. Revidering af virksomhedsplanen 

 

Se bilag: 

1. Herstedøster skoles virksomhedsplanen 2020-2022 

 

Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om status på virksomhedsplanen samt hvad der tænkes rettet 

 

Birgitte orienterede omkring proceduren og det arbejde, der skal i gang i forhold til virksomhedsplanen. 

Der  tages udgangspunkt i nuværende plan, som rettes til:  

- Punkt 1 -  ledelsen skal have større fokus på det at være tættere på elevernes læring. At afdelings-

lederne er fysisk tættere på undervisningen, på konferencer på årgangene og omkring klasserne. 

- Indsat omkring  organisationsstrukturen slettes.. I stedet styrkelse af vejledere/faglige fyrtårne. 

- Medarbejdernes arbejdsmiljø – handlingerne skal være mere specifikke. Fortsat arbejde i de enkel-

te afdelinger men også specifikke indsatser i de enkelte afdelinger. 

- Ledelsens arbejdsmiljø tages ud af virksomhedsplanen. 

- Mellemformer tilføjes. Skolerne forventes at få midlerne til enkeltintegration lagt ud til skolerne. 

- Oversigt/overblik over vejledere og resurser. 

- AULA udgår.. AULA er i gang og kører. 

- Meebook  er fortsat en indsats. 

- Profil og værdigrundlag – hvordan arbejder vi med den. 

- Elevfravær – særligt indsatsområde. Implementering af lovgivning. 
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- Elevernes faglighed, særligt dansk og matematik 

- Den sproglige dimension i undervisningen..  

- Skolehjemsamarbejdet ændres til en særlig indsats omkring skolehjemsamarbejdet i specialgrup-

perne. 

- Inklusion – ændres til elevernes forståelse for forskelligheder hos hinanden. 

- Fleksible skemaer er fortsat indsats.  

- Styrke gruppeordningerne – fortsat en målrettet indsats. 

- Kvalificeret klassedannelse. 

- Styrket samarbejde lærere og pædagoger – kører og udgår som særligt fokus. 

 

Der blev givet udtryk for, at det fortsat er vigtigt at have fokus på skolehjemsamarbejdet – primært special-

grupperne. 

Der blev spurgt til hvilken betydning undersøgelsen omkring Professionel kapital har i forhold til indsat-

sen. 

Ledelsen har været på internat sammen med TRIO gruppen, hvor man har arbejdet med resultatet af un-

dersøgelsen og af de indsatser, der skal arbejdes videre med. 

Vi har sammen valgt at have fokus på oplevelsen af kvalitet i opgavevaretagelsen. 

 

Kl. 19.00-19.15 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

4. Kvalitetsrapporten 

 

Se bilag: 

2. Høringsbrev Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019 

3. Fortrolig del af udkast til Kvalitetsrapport 20172018 og 20182019 

4. Høringssvar Kvalitetsrapporten (udkast) 

 

Skolebestyrelsen besluttede på sidste møde, at vi formentlig vil lægge os op ad MED-udvalgets hørings-

svar. Punktet er udelukkende et spørgsmål om endeligt at beslutte hvorvidt skolebestyrelsen tilslutter sig 

MED-udvalgets forslag eller laver sit eget høringssvar. 

 

Skoleledelsen har gennemgået og analyseret kvalitetsrapporten og har valgt at skrive konklusionerne ind i 

høringssvaret. 

Skolebestyrelsen drøftede kvalitetsrapporten, der blev givet udtryk for: 

- at  der er megen lidt prosa i kvalitetsrapporten og at  rapporten opleves som meget lidt anvendelig. 

At der mangler konklusioner og fokus på de hovedområder, man gerne vil løfte. Hvor er de kom-

munale indsatsområder i kvalitetsrapporten? 

- At der er mange planer og styringsredskaber, som man i skolen skal forholde sig til og om man 

kunne gøre det anderledes. Punktet sættes på en kommende møde. 

Skolebestyrelsen bakker op omkring høringssvaret. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Beslutningspunkt 

5. Mad- og måltidspolitik (præsentation af udkast til handleplan) 

Se bilag: 

5. Mad- og måltidspolitik (udkast) 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen præsenteres for udvalgets udkast til handleplan i forbindelse 

med efterlevelse af den kommunale mad-  og måltidspolitik. Bestyrelsen beslutter om udkastet kan vedta-

ges eller om der skal foretages ændringer.  

 

Skolebestyrelsen drøftede udkast til Mad- og måltidspolitik på Herstedøster Skole. 
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Der blev spurgt til SFO og klub Storagergård,, kan man skrive ind i politikken, at vi opfordrer til at de un-

derstøtter politikken.  

Skolebestyrelsen vil indlede en dialog med SFO og klub Storagergård omkring understøttelse af måltidspo-

litikken også der. 

”undtagelsesvis serveres” - ”undtagelsesvis” streges.  

Politikken herefter vedtaget. 

 

Kl. 19.25-19.35  

Drøftelses- og orienteringspunkt 

6. Høring: Sundhedspolitik 

 

Se bilag: 

6. Høringsudkast Sundhedspolitik 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen skal diskutere hvorvidt de har behov for at udarbejde et hø-

ringssvar på baggrund af oplægget fra politisk niveau.  

 

Skolens MED udvalg har ikke behov for at lave høringssvar. Skolebestyrelsen sender heller ikke hørings-

svar. 

 

Kl. 19.35-19.55 

Orienterings- og beslutningspunkt 

7. Svømning og retningslinjer 

Se bilag: 

7. Retningslinjer for svømmeundervisning 

 

Punktet er sat på dagsordenen efter ønske fra forældrerepræsentant. 

Skolens ledelse orienterer om hvordan det går med at leve op til retningslinjerne og de udfordringer der er, 

når lærere der har svømmecertifikat sygemelder sig. 

 

Pia orienterede om retningslinjerne og baggrunden for disse. 

Skolebestyrelsen ser gerne at klasserne laver anden fysisk aktivitet, hvis svømmeundervisningen aflyses og 

opfordrer til at forældrene orienteres om evt. årsag til en aflysning. 

Der blev konkret spurgt ind til hvorvidt svømmeundervisning kunne aflyses pga dårlige vejrforhold. Ledel-

sen pointerede, at dette kun er gyldig aflysningsgrund hvis  vejrforholdene udgør en fare for elevernes 

færdsel. 

Det påpegedes at 2. afsnit under ”5. årgang” kan forstås sådan, at 5. klasses elever cykler uden læreropsyn 

i skoletiden. Dette kan være et problem i forhold til skolens tilsynspligt. Ledelsen pointerede, at læreren 

altid cykler sammen med eleverne til svømning i 5. klasse, men at eleverne blot sendes afsted i gruppevis. 

 

Kl. 19.55-20.15 

  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

8. Løn- og driftsbudget 2020, årsafslutning 2019, medarbejdernes sygefravær 1-12 sidste år og per-

sonaleomsætning. 

 

Se bilag:  

8. Notat om sygefraværet på Herstedøster skole 2018-2019 

9. Sygefravær på Herstedøster 2018/2019 

10. Måltal for sygefravær 2016-2019 for Albertslund kommune 

11. Notat om personaleomsætning august 2019-januar 2020 

12. Fratrædelser august 2019-januar 2020 



side 5 af 9 

13. Notat om budget 2020 

14. Budget 2020 for almen, SFO, AB og XY 

15. Notat om forventet regnskabsafslutning 2019 

16. Årsafslutning 2019 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen forholder sig til lønbudgettet for 2019 samt at skolebesty-

relsen drøfter hvordan det går med medarbejdernes sygefravær og om der er noget vi i fællesskab kan 

gøre for at skabe mere nærvær.  

Formålet med punktet er at. 

 

Birgitte orienterede om og kommenterede bilagene. I forhold til personalomsætningen har  Skolebesty-

relsen et ønske om at lærere og pædagoger trækkes ud, så der kan fokuseres på det pædagogiske per-

sonale og at der derudover skilles ud afdelingsvis. Skolebestyrelsen vil gerne være mere nysgerrig på 

om vi skiller os ud fra andre skoler i Albertslund og på hvilken fortælling, der er.  

I forhold til budgettet for 2020, det ser ud til, at vi er det antal medarbejdere, som vi også skal være i 

det kommende skoleår. 

Regnskab 2019. Der er endnu ikke besluttet om vi får overført overskydende midler fuldt ud.  

 

Kl. 20.15-20.40  

Drøftelses-og beslutningspunkt 

9. Revidering af principper for Skole/hjem samarbejdet og Vikardækning 

 

Se bilag: 

17. Princip for skole/hjem samarbejdet 

18. Princip og retningslinjer for vikardækning 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen beslutter om principperne vedtages på ny eller om der skal ske 

ændringer. Punktet kan udskydes hvis tiden skrider. 

 

Skolebestyrelsen havde ingen kommentarer eller ændringsforslag.  

Begge principper blev godkendt 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

10. Meddelelser 

• Formand/næstformand: elev- og klassetalssagen, fælles workshop lørdag d. 7. marts  

Jonas har sammen med en del af skoleledelsen holdt møde med borgmester Steen Christiansen, 

formand for Børne og Skoleudvalget Marianne Burchall, direktør Anne-Mette Brandt og skolechef 

Birgit Lise Andersen, som gerne ville drøfte kommende 0. årgang og specialgrupperne. 

Det var et godt møde, hvor vi oplevede, at vi blev hørt og at der blev givet udtryk for at der er tillid 

til skolen. 

Vi har en lang dagsorden og liste over kommende punkter er lang. Jonas vil prioriterer, at der af-

sættes tid til en dybere drøftelse af professionel kapital. Jonas opfordrer til at skolebestyrelsen 

skriver til ham, hvis der er punkter man ønsker prioriteres. 

• Skolerådet: skolebestyrelsesmøde med fælles ½ times opstart 

Vi har drøftet det at skolebestyrelserne mødes indimellem. Der arbejdes på et fællesmøde i næste 

skoleår, tanken er, at der holdes et  kort fællesmøde og at de enkelte bestyrelser herefter holder 

møde hver for sig. 

• SFOrådet: 

Intet 

• Skolen ledelse:.  

I forhold til kommende 0. klasser kigger vi på, hvordan vi danner klasser og hold i næste skoleår. 
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Vi har opstillet forskellige scenarier. Vi kender pt. ikke de børn vi får, når vi kender børnene træf-

fer vi endelig beslutning. 

Vi er i gang med at ansætte lærere og håber, at vi får ansat en lærer til indskoling og to lærere til 

mellemtrinnet.. 

I udskolingen skal vi have slået en stillinger op. 

Signe Bjørn Jensen er nu ansat som afdelingsleder i indskolingen. Vi havde 11 ansøgere til stillin-

gen og har ansat den bedst kvalificerede. 

Vi er optaget af skoleårets planlægning og er langt i processen. 

I forhold til kvadratmeteranvendelse, så er der kommet en skrivelse til politisk- og direktørniveau. 

Vi har afholdt et  dialogmøde med forældrene i specialgrupperne, 7 forældre deltog i mødet. 

Vi har haft et møde med en arkitekt. På sigt forventes flere elever, så der kigges på skolernes kapa-

citet. 

Vi har haft arbejdstilsynet på besøg to gange. Første gang fik de øje på lydniveau i SFO, det er der 

efterfølgende handlet på. I forbindelse med besøget fik de øje på medarbejdere, som synes, det var 

svært i forhold til enkelte elever i indskolingen. Arbejdstilsynet har efterfølgende været her igen og 

har vurderet at arbejdsmiljøet er i orden. 

Der er sat nye glasdøre op i indskolingen, som skaber større synlighed. 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Line – synes at det er dejligt, at skolebestyrelsen er gået ind i det omkring børnene. 

Gert-  vi gået i gang med klassedannelsen. Klasserne skal være dannet d. 20. marts. 

Vi er i gang med en hockeyturnering. 

• Eksterne repræsentant. 

• Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

11. Evt. 

 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

- Overleveringer 

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

fritidsinstitutioner  

- Skolebestyrelsen og arrangementer med kontaktforældre 

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

- Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

- Opfølgning på Den professionelle kapital 

 

 

 

 

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 
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5. marts                                         24. februar 

2. april                                            23. marts 

14. maj                                          4. maj 

11. juni                                           1. juni 
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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 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 
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 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 

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 

 


