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Skolebestyrelsesmøde 

D. 9. januar 2020 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 

 

X 

Tina Abel – 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 

 

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 

simon.riis.anders-

son@skolekom.dk 

 

F 

Elevrådsnæstformand: 

Zaara Naaz Ahmed 9F 

zaara_@hotmail.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 

 

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  

Spisning   

 

Kl. 18.30-18.35  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden godkendt 

 

Kl. 18.35-18.45 

Drøftelses- og orienteringspunkt 

2. Fra eleverne 

• Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

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

• Andet? 

 

mailto:ulla@pawrup.dk
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Jonas.albrekt.karmann@gmail.com
mailto:Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk
mailto:Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk
mailto:Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk
mailto:Bjarne.oppelstrup@skolekom.dk
mailto:simon.riis.andersson@skolekom.dk
mailto:simon.riis.andersson@skolekom.dk
mailto:simon.riis.andersson@skolekom.dk
mailto:simon.riis.andersson@skolekom.dk
mailto:refskov@hotmail.com
mailto:rene.bojsen@albertslund
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund
mailto:martin.greve.korsbaek@albertslund
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:christina.johansen@albertslund.dk
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund
mailto:mads.brons.pedersen@albertslund


side 2 af 8 

Elevrådet arbejder videre med Elevtrivselshandleplanen og har deltaget det i Fælles kommunale  

Elevråd. 

Arbejdet i skolegården med etablering af nyt parkourområde er i gang og forventes færdigt i februar. 

 

Kl. 18.45-19.15 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

3. Mad og måltidspolitik 

• Se bilag fra møde med kantinen 

 

Albertslund Kommune har for en årerække siden udarbejdet en Mad og måltidspolitik. I den står der for-

skellige ting skolen er forpligtiget til. 

 

Opgaver ifm. med politikken: 

• Mindst hver 2. år skal skolebestyrelsen drøfte politikken og hvordan det går i praksis 

• Der skal udarbejdes lokale handleplaner som skal lægges på skolens hjemmeside. Der skal tages 

stilling til, hvordan mad og mellemmåltidet skal foregå på skolen i de forskellige afdelinger 

• Minimum 75 % skal være økologisk af det børnene får på skolen 

• Adgang til frisk drikkevand 

• Kager, søde drikke og slik kan undtagelsesvis serveres ved særlige arrangementer. Skolebestyrelsen 

skal beslutte hvor mange gange om året dette sker.   

• Det børnene får skal være koordineret mellem skole, SFO og klub. 

• Drøftes på ledermøder minimum hvert andet år 

• En sundhedskoordinator på skolen der sammen med lederen hat ansvaret for den konkrete udmønt-

ning 

 

I kan her se politikken:  

 

https://albertslund.dk/media/159782/Mad-og-maaltidspolitik.pdf  

 

Formålet med punktet er at drøfte og beslutte hvordan politikken fremover udmøntes på Herstedøster 

Skole, herunder hvordan der udarbejdes en handleplan.  

 

Ledelsen er blevet opmærksom på kommunens Mad- og måltidspolitik. Skolebestyrelsen skal  udarbej-

det en lokal handleplan for skolen. 

Rene har haft funktionen som sundhedskoordinator på skolen, opgaven vil nu gå videre til en anden. 

I Albertslund er børnene udfordret på vægt og sundhed – det er de også på Herstedøster Skole. 

Skolebestyrelsen drøftede, hvad en plan bør indeholde. Der kom flere input til arbejdsgruppen, bl.a.: 

- Det kan f.eks. være hvad der er med på et fælles morgenbord i en klasse.  

- Det bør være muligt ved særlige lejligheder, at tillade pålægschokolade og andre sukkerholdige 

madvare. 

- Der skal måske kun kigges på det, der er det generelle, f.eks. er det ok med mad en fast ugentlig 

kagedag? 

- Der er mange højtider/dage op til jul og f.eks. påske, hvor der tilbydes sukkerholdige fødevare, kan 

det begrænses?. 

- Oplever, at der er meget godt styr på maden i de mindre klasser. Her handler det måske mest om 

det, som børnene har med i deres madpakker, der er derimod adgang til meget i klubben, når bør-

nene, når den alder. Det er måske her, vi skal kigge hen. 

- I sidste ende er det forældrenes ansvar hvad børnene siger, vi skal dog sikre at skolen overholder 

kommunens Mad- og måltidspolitik. Planen skal måske mest være en vejledning eller en politik. 

- En plan bør indeholde: Hvordan er vi sammen, når vi spiser. Mad og drikkevarer. Særlige arran-

gementer og højtider. Anbefalinger i forhold til madpakker. Motion. Tobak.  

- Kantinens udvalg, hvad skal være tilladt. 

https://albertslund.dk/media/159782/Mad-og-maaltidspolitik.pdf
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- Kan vi bestemme over forældrene og det de må give deres børn med i skole. 

- Hvis der skal være fredagskage kan den så ikke ændres til f.eks. onsdagskage. 

 

- I børnehaverne har de en ret stram sukkerpolitik – det kan nemt fortsættes i 0. klasse. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Tobias, Jonas og Sanne. Når der er lavet udkast til plan sendes 

den i høring i afdelingsrådene. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

4. Revidering af princip: Klassedannelse, ændring i klassesammensætning og klassesammenlægning 

og evt. nyt princip vedr. forældrehenvendelser 

• Se 2 bilag 

 

Ledelsen har udarbejdet et udkast til revidering af princippet ny klassedannelse og klassesammenlæg-

ninger hvor kvalificeret klassedannelse er indarbejdes. Skolebestyrelsen skal beslutte om princippet kan 

vedtages i nuværende form eller der skal ske ændringer.  

 

Ledelsen har udarbejdet et udkast til princip, hvor kvalificeret klassedannelse er indtænkt.  

Princippet rettes sprogligt og parentesen under ”Ændring i klassesammensætningen” slettes. Princip-

pet herefter vedtaget. 

 

 

Kl. 19.25-19.45 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

5. Revidering princip: Skole/hjemsamarbejdet  

• Se bilag  

 

Formålet med punktet er, at vi sammen skal forholde os til om der skal ændres i princippet eller om et 

lille udvalg efterfølgende arbejder videre med udkast til et endeligt princip eller hvordan processen skal 

foregå. 

 

Skolens ledelse ser ikke et behov for ændring i Skole/hjemsamarbejdet. 

Princippet vedtaget. 

 

Kl. 19.45-19.55 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

6. Princip; fag- og opgavefordeling og teamdannelse 

• Se bilag 

 

Formålet med punktet er at tage stilling til om der skal ske ændringer i princippet eller om det vedtaget 

på ny i nuværende form.  

 

Princippet er drøftet i skolens MED, som har foreslået en enkelt tilføjelse” og andentidsopgaver” i 

punkt 2 i sidste afsnit. Princippet vedtaget med MEDs ændringsforslag. 

 

Kl. 19.55-20.05 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

7. Princip: Skemalægning – grundskema 

• Se 2 bilag 
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Formålet med punktet er at tage stilling til om der skal ske ændringer i princippet eller om det vedtaget 

på ny i nuværende form.  

 

Skolens ledelse har udarbejdet forslag til ændringer i principper for skemalægning – grundskema. Le-

delsen er dog i tvivl om, der fortsat skal lægges grundskema, da det er med til at fastlåse skemaerne.  

Skolebestyrelsen drøftede grundskema eller ej. 

Skolebestyrelsen synes det er vigtigt hvad medarbejderne tænker og at medarbejderne inddrages i en 

beslutning. Det er vigtigt, at der er klare retningslinjer.  

Næstsidste bullet: ”kunne” slettes. 

Princippet herefter vedtaget. 

 

Kl. 20.05-20.20 

Drøftelses- og beslutningspunkt  

8. Ansættelse af SFO leder og afdelingsleder til indskolingen 

6 bilag 

Formålet med punktet er, at vi sammen skal forholde os til ansættelsen af SFO leder og afdelingsleder 

for indskolingen.   

Mht. SFO lederstillingen : hvem fra skolebestyrelsen der skal deltage i samtalerne og hvad tænker vi 

kunne være en relevant case til 2. samtale?  

Mht. afdelingslederstillingen for indskolingen: her skal vi forholde os til stillingsopslag, procesplan 

inkl. hvem der skal deltage i samtalerne, profilen og input til case.   

 

Stillingsopslag er sendt til skolebestyrelsen og er slået op. Tina fra skb. og en repræsentant fra SFO-

rådet er en del af i ansættelsesudvalget. Fra personalesiden deltager Henrik Hansen og Line Tarp. Fra 

ledelsen deltager Birgitte Pilgård og Pia Jensen. 

Birgit Lise Andersen er med ved 2. samtale. 

Christina har haft en pædagogisk administrativ funktion i SFO’en. En kommende SFO leder vil også 

have personaleledelsen. 

”Rumme og anerkende de forskellige behov, der er i personalegruppen, samt anerkendende og tillids-

fuld tilgang” tilføjes efter ønske fra MED.. 

 

Afdelingsleder indskoling: 

Ansættelsesudvalg: Line Tarp, Sanne Thrane, Birgitte Pilgård, Pia Jensen, SFO-leder, Tina Abel fra 

skb. og Birgit Lise Andersen deltager i 2. samtale. 

Stillingsopslag: Birgitte ser på, om der kan skæres i antallet af dots og der læses korrektur for genta-

gelser m.m. Vigtigt også at kigge på rækkefølgen/prioriteringen af dots. Væsentligt at børnesynet har-

monere med det børnesyn vi har på HØ. 

Skolebestyrelsen drøftede og gav input til stillingsopslaget.  

Personprofil: 

Vigtigt at tale ind i børnesynet.  

Mere fokus på personaleledelsen og den daglige relation til medarbejderne i afdelingen.  

Gøre sig klart hvad der er det væsentlige, det overordnede og det underordnede. 

Cases: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i MED, som udarbejder 2 cases. Skolebestyrelsen støtter op om ar-

bejdsgruppen. 

 

 

Kl. 20.20-20.35 

Orienteringspunkt 

9. Meddelelser 

• Formand:  
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Jonas spurgte om alle har fået invitation til Nytårskur. Jonas videresender invitationen til øvrige i 

SKB. 

• Skolerådet 

I tirsdags blev det årlige arrangement, hvor kommunalbestyrelsen besøger alle høringsgrupper, 

afholdt.. Jonas deltog fra skolerådet og fik talt md en del politikere. Her talte han om det at blive 

inddraget i større grad omkring ting der vedrører skolen, inde man politisk træffer beslutninger og 

sender i høringer. Bl.a. elev- og klassetalssagen. Skal man f.eks. se på skoledistrikterne. HØ er 

værts på næste skolerådsmøde. 

• SFOrådet 

Jonas har taget kontakt til Jonas Kolding fra SFO-rådet, de har fået et godt samarbejde i gang. 

• Skolen ledelse 

Vi afholder terminsprøver i næste uge. I forbindelse med prøverne slutter dagen tidligere for nogle 

elever i 9. klasserne. 

Vi fik 2 opsigelser i december måned. Vi har flere stillingsopslag ude. Det lykkedes ikke at ansætte 

før jul. 

Vi har haft samtaler i dag, der er ansøgere, som vi går videre med. 

Birgitte har haft henvendelse fra forældre, der ønsker, at der laves ny klassedannelse på årgangen, 

da de oplever en skæv elevfordeling i en klasse. Sagen kommer på dagsorden på næste skolebesty-

relsesmøde. 

Jonas har fået henvendelse fra forældre vedr. sygeundervisning, hvad gør vi som skole eller kom-

mune her. 

Der er kommet ny lovgivning på området. Vi har været i en periode, hvor vi har undersøgt hvordan 

vi skal forholde os til denne og er i dialog med skolechefen omkring dette. 

AULA er i gang. Det er gået fint. Vi har enkelte småproblemer med forældre, der ikke har adgang 

til bl.a. Mee book. 

Vi h ar haft besøg af Arbejdstilsynet. Besøget gik fint, der kommer muligvis en bemærkning om-

kring tastaturer i forberedelseslokalerne eller var alt som det skal være.   

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Der er sagt farvel til 2 medarbejdere . 

SFO’en er gået over til nyt komme og gå modul i forbindelse med overgangen til AULA. Vi er pt. 

den eneste skole, der har et modul der fungerer. 

• Eksterne repræsentanter 

• Andre 

Svømmeundervisning! 

Hvilke forventninger er der til svømmeundervisningen og hvornår kan der aflyses. 

Sættes på som punkt på et kommende skb. møde. 

 

Kl. 20.35-20.45 

Orienteringspunkt 

10. Evt 

 

Kl. 20.45-21.00  

Beslutningspunkt 

11. Konstituering af formand for bestyrelsen 

 

Da Ulla har ønsket at forlænge sin orlov til den 1. august 2020, skal skolebestyrelsen på ny konstituere 

sig. Der skal vælges en formand og næstformand.  

Jonas Karmann og Tina Abel fortsætter i de konstituerede stillinger. 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

• Overleveringer 
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Svømning og retningslinjer. 

Skolebestyrelsen og arrangementer med kontaktforældre. 

 

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; michael@platzer.dk; Jonas.albrekt.karmann@gmail.com; Edibe-

baran270@gmail.com; kristinemalm@hotmail.com; Derya.turkmen@outlook.dk; tma@dreammodel.dk; ref-

skov@hotmail.com; gert.nielsen@albertslund.dk; sannebthrane@gmail.com  ; pia.brit.jensen@alberts-

lund.dk; birgitte.pilgaard@albertslund.dk; rene.bojsen@albertslund.dk; mcpe@aif-haandbold.dk; agy@al-

bertslund.dk; mnq@albertslund.dk; jonasfkolding@gmail.com; Ventrue79matt@gmail.com; Bjarneoppel-

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

 

 

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 
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 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 

 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 
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 Godkendelse af skema 

 Status på arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

 Princip: Værdigrundlag 

 


