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Skolebestyrelsesmøde 

D. 6. februar 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 

 

 

A 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

 

A 

Tina Abel – Næstformand 

Fam.abel@email.dk 

 

X 

Edibe Baran  

Edibebaran270@gmail.com 

 

A 

 

Sanne Bruhn Thrane  

(medarbejder rep.)  

sannebthrane@gmail.com 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

 

 

X 

 

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 

si-

mon.riis.andersson@skolekom.

dk 

 

 

A 

Elevrådsnæstformand: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

zaara_@hotmail.com 

 

 

 

A 

 

Ipek Deveci og Melika Eken 8.d.  

X 

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Derya Türkmen  

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

X 

2. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

A 

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 

 

X 

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  

herunder forslag om at rykke majmødet fra  14. maj til tirsdag d. 12. maj  

Skolebestyrelsesmødet i maj flyttes til tirsdag d. 12. maj. 

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

2. Fra eleverne 
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• Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

• Status på arbejdet med opgradering af de fysiske læringsmiljøer i gården 

Andet?  

Velkommen til Ipek og Melika, som håber at kunne deltage fremover. 

Elevrådet arbejder fortsat med trivselsundersøgelsen. Der er tidligere udvalgt indsatsområder: 

- Faglig trivsel 

- Ro og orden 

- Social trivsel. 

 

Eleverne i udskolingen har et ønske om at klasselokalerne igen åbnes i pauserne. Elevernes argumenter 

herfor er bl.a., at det vil give mere ro i fællesrummet og større mulighed for at elever, der har brug for 

ro, kan finde dette i klasselokalet. 

Klasselokalerne er aflåst i pauserne for at mindske hærværk i lokalerne.   

Udskolingen arbejder sammen om at finde gode løsninger. 

15 elever fra HØ har sammen med elever fra kommunens øvrige skoler været med til temadag om frem-

tidens skole.  

 

Kl. 18.45-19.15  

Drøftelses- og orienteringspunkt 

3. Projekt ”Sammen om familien” samt sygefravær og sygeundervisning i specialklasserne 

 

Formålet med punktet er at Mads Brøns Pedersen (afdelingsleder for specialklasserne) orienterer om 

projekt ”Sammen om Familien”. Herudover orienteres om nyere lovgivning vedrørende fravær og sy-

geundervisning. Drøftelse af hvordan skolen løfter opgaver med sygefravær og sygeundervisning i spe-

cialklasserne. 

Sidste år startede et pilotprojekt, hvor enkelte familier fik tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. 

Der er nu ansat to fuldtids koordinerende familiesagsbehandlere. 

Vi oplever, at vi har elever som mistrives psykisk, trods det at de har fået et specialtilbud og som vi skal 

tilbyde sygeundervisning. Vi er begyndt med en ordning, hvor eleverne modtager sygeundervisning i 

mindre hold. Det kan blive en udfordring for skolens økonomi, hvis eleverne heller ikke kan modtage 

undervisning på denne måde, og der i en periode er mange langtidssygeelever. 

Sygeundervisningen foregår lige nu på Storagergård. 

Lovgivningen omkring sygeundervisning er ændret. Hvis et barn er sygemeldt i mere end 14 dage, skal 

skolen i dialog med forældrene, om hvordan vi får støttet op om barnets skolegang/undervisning. 

Der blev spurgt til økonomien og hvordan det hænger sammen på skolen.  

Problematikken er stadig ny og der bliver kikket på, hvordan opgaven bedst løftes i kommunen.  

Skolebestyrelsen drøftede de konsekvenser sygeundervisning kan have for skolen. Der blev spurgt ind 

til visitationsproceduren i forbindelse med visitation til specialklasser/grupper. 

 

Kl. 19.15-19.30  

Orienteringspunkt 

4. Den professionelle kapital 

Se bilag: 

1. Alle skoler 

2. Herstedøster  skole 

3. Herstedøster skole – indskoling 

4. Herstedøster skole – mellemtrin 

5. Herstedøster skole – udskoling 

6. Herstedøster skole – SFO 

7. Herstedøster skole – specialgruppe AB 

8. Herstedøster skole – specialgruppe XY 
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Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om undersøgelsen af skolens professionelle kapital, samt 

det opfølgningsarbejde der er foregået på to dages seminat med ledelser og tillidsvalgte i januar måned. 

Ledelsen orienterer om hvordan de har  tænkt sig at arbejde, med de udfordringer rapporten over den 

professionelle kapital frembringer. 

Punktet er af tidsmæssige årsager kun berammet som et orienteringspunkt. Hvis punktet giver grobund 

for dybere drøftelser, sættes punktet på en fremtidig dagsorden. 

På skolen arbejder vi målrettet med arbejdsmiljøet og har en handlingsplan, for hvordan vi arbejder 

med det. Der er før jul lavet ny undersøgelse omkring Professionel kapital, samlet set, er der noget vi 

skal arbejde med, men der er forskel i afdelingerne.  

Samlet ligger vi  rigtig højt på kollegial anerkendelse og samarbejde.  

Ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har været på et seminar, hvor vi har ar-

bejdet med handleplan for det videre arbejde.  

Vi har valgt at fokusere på at medarbejderne oplever, at lykkes i arbejdet med elevernes læring og triv-

sel.  

Materialet sendes til skolebestyrelsen sammen med rapporterne, som ikke alle fra skolebestyrelsen har 

modtaget. Skolebestyrelsen følger arbejdet og punktet sættes på dagsorden igen på et kommende skole-

bestyrelsesmødet. 

 

Kl. 19.30-19.55 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

5. Fortroligt punkt  

 

Kl. 19.55-20.05 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

6. Fag og opgavefordeling – timefordelingsplan 

Se bilag: 

9. Timefordelingsplan for i år  (eftersendes  inden skolebestyrelsesmødet) 

10. Timefordelingsplanen for kommende år  (eftersendes inden skolebestyrelsesmødet) 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen forholder sig til prioriteringerne i timefordelingsplanen. 

Timefordelingsplanen skal understøtte elevernes læring og trivsel og have udgangspunkt i skolens virk-

somhedsplan. Timefordelingsplanen skal efterfølgende indgå i skolens proces med planlægning af næ-

ste skoleår. 

 

Pia gennemgik kort timefordelingsplanen. 

Der blev udtrykt ønske om uddybning/begrundelser, der hvor der afviges fra det vejledende timetal. 

Der blev desuden udtrykt ærgerlighed omkring svømning, som dog ser ud til at kunne fastholdes på 4. 

årgang. 

 

Kl. 20.05-20.20 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

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

sonaleomsætning. 

Se bilag:  

11. Notat om sygefraværet på Herstedøster skole 2018-2019 

12. Sygefravær på Herstedøster 2018/2019 

13. Måltal for sygefravær 2016-2019 for Albertslund kommune 

14. Notat om personaleomsætning august 2019-januar 2020 

15. Fratrædelser august 2019-januar 2020 

16. Notat om budget 2020 

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

18. Notat om forventet regnskabsafslutning 2019 
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19. 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. 

 

Punktet udsat. 

 

Kl. 20.20-20.30 

Orienterings- og beslutningspunkt 

8. Svømning og retningslinjer 

Se bilag: 

20. 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 læreren der har svømmecertifikat sygemelder sig.  

 

Punktet udsat. 

 

Kl 20.30-20.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

9. Princip: Vikardækning 

Se bilag: 

21. Princip for vikardækning 

 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen beslutter om princippet vedtages på ny eller om der 

skal ske ændringer.  

 

Punktet udsat. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

10. Meddelelser 

• Formand/næstformand:  

- Kvalitetsrapport (se bilag 26+27. Læg mærke til at der er to bilag. Det ene bilag er offent-

ligt, det andet er fortroligt). Skolebestyrelsen har modtaget høringsmateriale. Vi forventer 

at læne os op af MEDudvalgets høringssvar. Sættes på dagsordenen til næste møde. 

Skolebestyrelsen vil læne sig op af MED-udvalgets høringssvar. 

• Skolerådet 

• SFOrådet 

• Skolen ledelse:.  

- Opsigelser 

Vi har taget afsked med to lærere i udskolingen og har fået en opsigelse fra en lærer. 

- Ansættelser 

Vi har ansat en lærer i udskolingen og 2 medarbejdere i 3xy. 

- Analyse af den bygningsmæssige kapacitet på skoleområdet (se bilag 28) 

Det forventes, at man på sigt får flere skoleelever i kommunen. Der er derfor et arbejde i 

gang med at kortlægge skolernes kapacitet. 

- Workshop d. 7. marts 

Skolebestyrelsen forventes at deltage. Morten deltager kun om formiddagen, Bjarne under-
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søger, om han kan deltage og vender tilbage herom. 

- Trafikpolitik jf. oplæg fra lokalpolitibetjent Charlotte (se bilag 29) 

Lokalbetjenten har været på skolen og har kigget på trafikforholdene omkring skolen. Hun 

er bekymret omkring det, hun har set og er gået videre med sin bekymring samt forslag til 

løsning. 

- Mellemformer. Midlerne til enkeltintegration er steget og der er et merforbrug i PPR. Der 

kigges i øjeblikket på, om vi kan løse opgaven anderledes. En løsning kunne være at skolen 

får et antal støttetimer, som skolen så selv prioriterer i forhold til de børn, der har udfor-

dringer og har specialpædagogisk behov. 

Vi skal allerede nu sende en beskrivelse af, hvordan vi på skolen tænker, at vi vil organise-

re indsatsen. 

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Vi holder fastelavn i alle afdelingerne fredag d. 14. februar.  

Christina er ansat i stillingen som SFO-leder. 

Pædagogerne har været på GP-kursus. 

Vi er optaget af hvordan klassetalssagen falder ud. 

• Eksterne repræsentanter 

• Andre 

Der blev spurgt til hvordan går det med ansættelse af afdelingsleder i indskolingen. Stillingen er 

slået op og der er kommet ansøgninger til stillingen. 

Der blev spurgt til den nye Parkurbane – har I oplevet skader? Banen er helt ny, den er godkendt 

og godkendes igen, når den er helt færdig. En god ide kunne være en eller nogen der kan sætte ak-

tiviteter i gang ved parkourbanen – f.eks. pædagoger. 

Der blev udtrykt bekymring omkring børn der klatrer op i høje træer ved skolen. Børnene får at vi-

de, at de ikke må kravle op i træerne.  

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

11. Evt. 

 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

- Kvalitetsrapporten 

- Overleveringer 

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

- Skolebestyrelsen og arrangementer med kontaktforældre 

- Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

- Princip: Skole/hjem samarbejdet 

 

 

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 

 

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; 

refskov@hotmail.com; gert.nielsen@albertslund.dk; sannebthrane@gmail.com  ; 

pia.brit.jensen@albertslund.dk; birgitte.pilgaard@albertslund.dk; mcpe@aif-haandbold.dk; 

agy@albertslund.dk; mnq@albertslund.dk; jonasfkolding@gmail.com; Ventrue79matt@gmail.com; Bjar-

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

 7. årgang klassedannelse til august 

 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 

 


