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Skolebestyrelsesmøde 

D. 20.august 2020 kl. 18.00-21.00.  

 

Deltagere 

Ulla Pawrup  

Formand  

ulla@pawrup.dk 

Pt orlov 

 

A 

Jonas Albrekt Karmann  

Konstitueret formand  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

X 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

A 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

X 

 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

X 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

X 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

A 

Niklas Bach 

Medarbejderrepræsentant 

nicklas.christian.jun-

ker.bach@akskole.dk 

 

X 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

X 

 

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 

Birgitte.pilgaard@alberts-

lund.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

Sekretær/souschef 

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 (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

2. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

3. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  

refskov@hotmail.com 

 

 

Jonas Kolding 

Formand for SFO-rådet  

jonasfkolding@gmail.com 

 Signe Bjørn Jensen 

Indskolingsleder 

Signe.bjoern.jensen@alberts-

lund.dk 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 

martin.greve.korsbaek@alberts-

lund.dk 

 

Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 

christina.johansen@alberts-

lund.dk 

 Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 

mads.brons.pedersen@alberts-

lund.dk 

 Hanne Østergaard  

Tovholder på elevråd 

hannestergaard@gmail.com 

 

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 18.30-18.35  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Kl. 18.35-18.45 

Beslutningspunkt 

 

2. Valg af bestyrelsesformand 
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Jonas’ konstituering slutter 1. august. Ulla har valgt at stoppe i skolebestyrelsen, hvorfor der skal vælges en 

ny formand. Ledelsen deltager ikke i dette punkt. 

 

Jonas Albrekt Karmann er valgt. 

Derya Türkmen tiltræder skolebestyrelsen. Derya har pt. orlov, Tobias Markeprand tiltræder skolebestyrel-

sen i orlovsperioden. 

 

Kl. 18.45-18.55 

Orienteringspunkt 

 

3. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Intet nyt. 

 

Kl. 18.55-19.15 

Drøftelsespunkt 

 

  

4. Orientering om skolens arbejde med kvalitet i undervisningen og om de særlige tiltag og ind-

satser skolen laver  

 

Bilag: 

1. Handleplan for læsning og sprog  

2. Handleplan for matematik 

3. Handleplan for naturfag 

 

Formål med punktet er: at redegøre for de tiltag der er igangsat for forbedringer af undervisningskvaliteten, 

konklusioner på kvalitative evalueringer samt overvejelser angående tiltagenes effekt og anvendelser siden 

(de) sidste år. 

Konkrete spørgsmål: 

• Hvilke projekter har vi kørende på skolen – både egne og kommunale – hvad skal de kunne og 

hvordan fungere de i hverdagen. 

• Hvordan sikrer vi en permanent implementering og forankring på skolen, bl.a. gennem erfaringsud-

veksling. 

• Hvilke muligheder har vi i forhold til ”special ”-ressourcer, fx AKT-lærer, socialpædagog, psyko-

log, læsevejleder, ordblindhed og hjælpemidler, specialundervisningen på skolen 

 

Pia orienterede om projekter og indsatser og om hvordan vi på skolen arbejder med disse. Bl.a.:.  

 

Kommunale projekter: 

- Skole for alle: Sprog og læsehandleplan, matematikhandleplan, naturfagshandleplan 

- Naturfagsmaraton 

- Bolsje læsning 

- Den robuste generation, livsduelighed – forbyggende arbejde 

- RGP – relationsdannende genoprettende praksis – lokale og eksterne trænere. 

- Kulturtrappen, herunder Elevbyrådsdagen – demokrati og politiske beslutningsprocesser 

- Løft af folkeskolen – kompetenceudvikling (Teamsamarbejde, teamkoordinatorer og vejledere) 
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- Kommunale netværk – Læsevejledere, matematik, naturfag, IT, PLC, læringsvejledere 

Egne projekter: 

- Udmøntning af lokalehandleplaner og fagudvalg i det kommende år særligt fokus på sprog og læs-

ning i alle fag. 

- Alle kan synge 

- Teknologiforståelse 

- Mellemformer og vejledere 

- Fleksible skemaer 

- Grønt flag – det grønne, miljøet, naturfag 

- Meebook 

Eksempler på hvordan der arbejdes med kvalitet: 

Sprog og læsning: 

- Alle klasser læse/stavetestes hvert år.  

- Læsekonferencer i teamet med deltagelse af  læsevejleder. Her drøftes resultat, forskelle og anbe-

falede indsatser. Hvor det er muligt kigges også på progressionen. 

- Kommunens læsesprogkonsulent samler alle resultater og drøfter resultatet med skolens ledelse og 

med læsevejlederne.  

- Læsevejledere i alle afdelinger 

- Læsebånd 

- Indsatser i forhold til dysleksi-elever. Kursus i løbet af mellemtrinnet. Læseflow i 4. klasse. 

 

Teknologiforståelse: 

- Faglige vejledere, faglige læringscirkler, faglige dage, hvor forløb planlægges og der gives faglig 

feedback/sparring. Videregivelse af erfaringer til kommende lærere. Medpraktiserende vejle-

der/tovholder 

Rambøll følger og evaluerer. Test og interview. Kontrolklasser – alle klasser på årgangen testes. 

 

Matematik: 

- Alle klasser testes. 

- Matematikkonferencer med matematiklærerne i afdelingen inklusiv matematikvejleder 

- Fagudvalg: 

Konkret planlægning og evaluering af forløb/aktioner.  Formativ evaluering i forhold til afgangs-

prøverne. I år – konkret kigge ind i årsplaner sammen med vejleder med fokus på bl.a.  IT i under-

visningen. 

- Matematikvejledere i alle afdelinger. 

 

Vi gør os desuden også indledende tanker om, hvordan medarbejdernes kompetencer i specialgrupperne 

kan bruges i almen. 

Der blev udtrykt bekymring for om der arbejdes lige målrettet med alle områder og spurgt til hvad der gø-

res for at implementere og fastholde de indsatser, der er. 

Ledelsen tilstræber, at opfølgning og indsatser tænkes ind i skolens årshjul. 

 

Der er mange projekter, men alle skalikke  deltage i alt og noget rammer meget forskelligt. 

Kan man målrette og intensivere indsatserne. 

Der blev spurgt til, hvordan vi får støttet op om nye lærere. Vi arbejder med udvikling af mentorordning og 

Vi er i dialog med et firma – Mensk – som skal hjælpe med kompetenceløft til bl.a. vejledere. 
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Der blev spurgt til skolens resurser og til specialområdet. Har skolen tilstrækkeligt med resurser til elever, 

der f.eks. skal have hjemmeundervisning. 

Skolen kan være udfordret i perioder med vakante stillinger eller megen sygdom. 

Skolebestyrelsen er opmærksom på, om skolen har de resurser, som der er brug for og vil agere, hvis den 

oplever, at vi mangler resurser. 

 

Kl. 19.15-19.25 

Beslutningspunkt 

  

5. Plan for revision af principper mm. 

 

Bilag: 

4. Plan for revision af principper 

 

Formålet med punktet er at beslutte det endelige årshjul/plan for revision af principper m.m. 

 

Planen besluttet. 

 

Kl. 19.25-19.45 

Orientering- og drøftelsespunkt 

  

6. Resultatet af  elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

 

Bilag: 

5. Skolerapport 0-3 

6. Bilagsrapport 0-3 

7. Skolerapport 4-9 

8. Bilagsrapport 4-9 

9. Klasserapporter AB klasserne 

10. Klasserapporter XY klasserne 

11. Årshjul National trivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2020-21 

 

Formålet med punktet er at ledelsen orienterer om sidste skoleårs elevtrivselsundersøgelse samt resulta-

terne af denne. Skolebestyrelsen drøfter hvorvidt de finder, at elevtrivselsundersøgelsen kalder på konkrete 

fokuspunkter/indsatser. På baggrund af  drøftelse på forrige møde og beslutning om at  følge mellemtrin 

og specialklasser ekstra  tæt, udsendes også klasserapporter for hhv. AB og XY klasserne (samlet i to filer 

– bilag 9 og 10). 

 

Birgitte opsummerede resultaterne og fremhævede de områder, som går godt og de områder, som går 

mindre godt. 

Skolebestyrelsen drøftede hvad rapporten kan give anledning til, og hvad der reelt kan læses af resulta-

terne. 

Man bør  være særligt opmærksom på mobning og ensomhed – hvor mange elever oplever dette? 

Og er der klasser, som skiller sig særligt ud? 

 

Der blev spurgt til muligheden for hjælp/støtte,, hvis der er sociale udfordringer i en klasse.. 

Skolen har en specialpædagogisk udviklingskonsulent tilknyttet og har AKT lærere i mellemtrin og udsko-

ling. 

 

Kl. 19.45-20.00 

Orientering- og drøftelsespunkt 
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7. Forældrehenvendelse fra kontaktforældregruppe i nuværende 5G 

 

Bilag:  

12. Skrivelse 4G 

 

Formålet med punktet er at diskutere konkret forældrehenvendelse fra før sommerferien, samt udfærdige et 

svar til kontaktforældrene i nuværende 5.G. Jonas har, jf. forretningsordenen, erklæret sig selv inhabil da 

han selv er forældre i klassen. Jonas deltager derfor ikke i behandlingen af punktet, som i stedet ledes af 

Tina. På et kommende møde vil bestyrelsen diskutere hvordan inhabilitetsspørgsmål fremadrettet skal tol-

kes, jf. forretningsordenen. 

 

Pia og Birgitte redegjorde for sagen og for hvordan, der er fulgt op på henvendelsen. Der er lavet aftaler 

med kontaktforældre om plan for arbejdet i klassen. Forældrene er tilfredse med den plan, der er lavet. 

 

Kl. 20.00-20.15 

Orienteringspunkt 

  

8. Relancering af Værdigrundlag og Dannelsesprofilen 

 

Bilag: 

13. Værdigrundlag og Dannelsesprofil 

14. Oplæg fra Ådalens privatskole om dannelsesprofil 

 

Formålet med punktet er at skolens ledelse orienterer om hvordan man fremadrettet ønsker at have fokus 

på Værdigrundlaget og Dannelsesprofilen, samt diskuterer hvordan Skolebestyrelsen kan spille ind i dette 

arbejde. 

 

I uge 41 har vi temauge omkring kunst og kultur.  

Vi tænker, at vi skal have lavet Værdigrundlag og Dannelsesprofil som en trykt folder, som kan deles ud. 

Kan skolebestyrelsen være med til at give Værdigrundlag og Dannelsesprofilen liv? 

Skolebestyrelsen drøftede, hvordan der kan arbejdes med værdigrundlaget og om hvor meget, der skal 

med i en folder. 

Skolebestyrelsen tænker at Ådalens indsats kunne være en god måde at gøre det på.  

 

Skolebestyrelsen bakker op om forslaget om forælderindragelse i processen med at give Værdigrundlaget 

liv.. Tages op igen, når der drøftes kontaktforældrerolle og  forældreinddragelse. 

 

Kl. 20.15-20.25 

Beslutnings- og drøftelsespunkt 

  

9. Fastsæt dato for årsberetning for forældrene (herunder input til beretningen) 

 

Formålet med punktet er at beslutte deadline for skolebestyrelsens årsberetning, samt diskutere hvilke em-

ner skolebestyrelsen ønsker skal indgå i beretningen. 

 

Jonas laver udkast til årsberetning. Han vil gerne have input til hvad der er vigtigt at få med i beretningen:. 

- Dannelsesprofil 

- Teknologiforløbet 

- Alle kan synge 

- Trivsel 

- Principper og kendskab til disse 
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- Det vi fører tilsyn med: Sygefravær, karakterer, andre nøgletal i forhold til det, vi gerne vil have 

fokus på. 

- Opgradering af fysiske rammer i specialgrupperne 

 

 

Det vil være godt fremover at vælge fokuspunkter, som vi følger hen over året. 

Skolebestyrelsen vil i større grad huske, at skolen har specialgrupper og at det også skal fylde på møderne..  

 

Skolebestyrelsen vil gerne bruge det næste år på at styrke samarbejdet med Storagergård.  

 

Kl. 20.25-20.40 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

  

10. Fremtidig struktur for samarbejde med kontaktforældrene 

 

Bilag: 

15. Princip for kontaktforældre 

16. Kontaktforældrepjece september 2014 

17. Kontaktforældrenes værktøjskasse 

 

Formålet med punktet er at drøftes hvordan skolebestyrelsen vil kvalificere samarbejdet med kontaktforæl-

drene i det kommende skoleår. Der skal vælges 2 datoer for arrangementer mellem Skolebestyrelsen og 

kontaktforældrene. Hvad skal være dagsordenen? Hvad skal der gøres, og hvem er ansvarlig? Herudover 

skal der jvf. forretningsordenen vælges 1 (evt. 2) ansvarlig(e) forældrevalgt(e) for  hhv. indskoling, mel-

lemtrin og udskoling. Diskussionen kan ses som en forberedelse på oktober mødet hvor princippet for kon-

taktforældre skal revideres. 

 

Punktet udskydes til næste møde. 

Alle bedes overveje mulige arrangementer med kontaktforældrene. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

11. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand: status på møde med kommunen vedr. sårbare børn på 0. og 1. årgang 

Jonas orienterede om mødet.  

Vi har ikke været skarpe nok i vores ansøgning omkring 0. klasse. Vi har trukket den ansøgning 

men fastholder ansøgningen i forhold til 1. klasserne. Marianne Bucall gave udtryk for at være po-

sitiv i forhold til, at der kunne ses positivt på ansøgningen. 

• Skolerådet: fokus på kommende elev- og klassetalssag  

Der er Skolerådsmøde i september. Vi har fokus på, at der skal ses på elev- og klassetalssagen alle-

rede nu i starten af efteråret. 

• SFO-rådet:  

Intet – der har været møde i sidste uge, her blev også talt elev- og klassetalssag. 

• Skolen ledelse: 

- Birgitte har tilbudt at besøge bestyrelsen på Storagergård. 

- Vi har forpligtet os til at genbesøge beredskabsplanen en gang om året. Der gør vi på afdelingsmø-

der i august/september  

- Evaluering af folkeskolereformen – rapporten sendes snart ud.  

- Der er ved at blive ansat en leder på Storagergård. 

- Personaleomsætning. En vakant stilling i indskolingen. En vakant stilling på mellemtrinnet.  
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- Coronaen – Der er lavet tydelige regler for, hvordan vi gør det på HØ. Vi har på skolechefniveau 

talt om, hvad vi gør, hvis der er mistanke om smitte. Vi får muligvis en grafisk illustration. Hvis en 

elev i en klasse bliver smittet, vil alle elever i klassen blive sendt hjem og skal alle testes. 

• Medarbejderrepræsentanterne: 

TR’erne er ved at danne makkerskaber og fordele opgaver.  

Der er mange børn på SFO igen. Gert er pt. børnehaveklasseleder for Jonas. 

• Eksterne repræsentanter: 

Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

12. Evt. 
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Skolebestyrelsesmøderne kl. 18-21.00/formøder ??:        

        

Skolebestyrelsesmøder      Formøder 

Torsdag kl. 18-21.00:                 Mandage kl. 12-13.00 

20. august                                     10. august 

24. september                                 7. september 

5. november                                    19. oktober 

3. december                                    23. november 

7. januar                                        14. december 

4. februar                                       25. januar 

4. marts                                         15. februar 

8. april                                            29. marts 

6. maj                                          26. april 

17. juni                                           7. juni 

 

 

 

 

Årshjul for Skolebestyrelsen 

 

Måned Emne 

August  

 Fastsæt dato årsberetning for forældrene 

 Øvrige arrangementer for forældre eller kontaktforældre i indeværende skoleår? 

 Skolebestyrelsen deltager på forældremøder 

 Forventningsafstemning til samarbejdet i skolebestyrelsen 

September  

 Personaleomsætning  

 Økonomisk status og status på medarbejdernes sygefravær  

 Status på elevfravær 

 Undervisningsmiljøvurdering 

 Godkendelse af årsberetningen 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

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

Oktober  

 Rammebudget HØ kommende kalenderår 

 Investeringsområde for kommende års lokale budget 

 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 

November  

 Vurdering af antal klasser kommende skoleår 

 Økonomisk status og medarbejder sygefravær 

 Fokus på principper 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

December  

 Årets julemiddag 

 Status på vikardækning/aflysning af undervisning 

 Hjemmesiden drøftes og der besluttes eventuelle ændringer 
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Januar  

 Godkende Herstedøster Skoles drift og ramme budget 

 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 

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 

Marts  

 Personaleomsætning  

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

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 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.  

Maj  

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 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.  

Juni  

 Evaluering af fag- og opgavefordelingen 

 Godkendelse af skema 

 Status på arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen 

 Afholdelse af afgangsprøver – hvordan er det gået? 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 


