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Skolebestyrelsesmøde 

D. 24.september 2020 kl. 18.30-21.00.  

Mødet afholdes på Google Meet. 

Link til mødet: https://meet.google.com/qqc-niex-fsd?pli=1&authuser=0 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

Formand  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

A 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

A 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

 

X 

 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

A 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

X 

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 

Elevrepræsentant 

 

 

 

 

 

Elevrepræsentant 

 

 

 

  

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

2. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  

refskov@hotmail.com 

 

A 

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 

 Anne-Sofie Flintrup 

Tovholder på elevråd 

anne8n02@akskole.dk 

   

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 

Orienterings- og drøftelsespunkt 
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2. Status på COVID 19 

 

Bilag: 

1. Grafisk vejledning hvis der er en der er smittet med Covid-19 

2. Actions Card - tjekliste ved Covid-19 

3. Albertslunds kommunes vejledning - hvis der er en der er smittet med Covid-19 

 

 

Formålet med punktet er at ledelsen giver en status på COVID 19 samt informerer om hvordan epidemien 

håndteres på Herstedøster Skole 

 

Birgitte orienterede om, at Covid-19 fylder meget på skolen.  

Opgaven tages alvorligt, og vi har på skolen hele tiden har været lidt foran Sundhedsstyrelsens anbefalin-

ger, da der er handlet ud fra det aktuelle smittetryk i Albertslund.  

Generelt går det godt, men det ”forstyrrer” skolens almindelige drift og udvikling.  

Vi har en enkelt gang været nødt til at sende en klasse hjem. I den forbindelse har vi lavet et action Card, 

så vi huske det hele, hvis vi kommer i samme situation igen. 

Bilag 1: grafisk vejledning er sendt ud til alle, der tages udgangspunkt i vejledningen. når en udviser symp-

tomer.  

Bilag 2: Action Card blev lavet af ledelsen ifm. at en klasse blev sendt hjem. Dette vil blive anvendt, hvis 

der igen forekommer smitte med Corona på skolen. 

Bilag 3: Er Albertslunds kommunes vejledning, som gav god mening på dette tidspunkt.  

Oplevelsen er, at der hver dag kommer mange mails, bilag m.m. mange steder fra, med ting vedr. Covid-19 

som vi i ledelsen skal forholde os til. Men ledelsen oplever at kunne få den hjælp der er brug for.  

Der er en kontaktperson på Rådhuset og en hotline i Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet.   

Vi har lagt en plan for aktiviteter frem til jul, om hvilke der kan afholdes fysisk.  

Vi melder snarest ud hvilke møder vi holder i den kommende periode og hvordan de kan holdes. 

 

Der blev spurgt til om der evt. kunne arrangeres besøg på Nekst for de 8. klasser, som ikke kom afsted i 

foråret. Kan der evt. arrangeres et alternativt tilbud. 

Birgitte vil tage det med tilbage og vende det i skolelederkredsen. 

 

Der blev spurgt til fravær og evt. vikarmapper, der må være en del fravær både i forhold til lærere der må 

blive hjemme pga. egne børn og egen sygdom. 

 

I forhold til fravær, så har vi haft dage med meget fravær. Der er ikke fysiske vikarmapper i alle klasser. Vi 

prøver, at klæde vores vikarer på i forhold til hvad vi forventer, der skal ske i undervisningen. 

 

Kl. 18.45-18.55 

Orienteringspunkt 

 

3. Fra eleverne 

 

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

elevrådet. 

 

Eleverne har fået valgt repræsentanter til de fleste råd, afdelingsråd og elevråd. 

Vi får besøg af Danske Skoleelever på tirsdag, som giver os et elevrådskursus. Det bliver gjort med god 

afstand. 

Elevrådet er fremover også repræsenteret i Arbejdsmiljøgruppen. 
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I elevrådet vil vi have fokus på sundhed. Vi vil  lave ideer til, hvad de enkelte klasser kan gøre. 

Hver klasse har et ugentligt klassemøde, det vil vi gerne holde fast i – her kan bl.a. man have fokus på 

sundhed. 

Vi deltager i fælles elevrådsmøde i kommunen en gang om måneden. 

Vi har fået invitation til deltagelse i ”Fremtidens skole”. 

Corona – hvordan det påvirker os: Vi skal være på bestemte områder og skal bruge bestemte indgange. 

Det klarer vi meget godt, også det med at vaske fingre. 

 

Kl. 18.55-19.15 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

  

4. Fremtidig struktur for samarbejde med kontaktforældrene 

 

Bilag: 

4. Princip for kontaktforældre 

5. Kontaktforældrepjece september 2014 

6. 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. 

 

Skolebestyrelsen skal have udpeget en repræsentant/kontaktperson  for hhv. indskoling, mellemtrin, udsko-

ling og specialgrupper og har forpligtet sig til to årlige møder/aktiviteter  for kontaktforældre. 

 

Opgaven som kontaktperson for en afdeling, er at videreformidle evt. henvendelser til skolebestyrelsen og 

have overblik over de henvendelser der kommer. Formålet er også at fordele opgaven med forældrekontakt 

blandt skolebestyrelsens repræsentanter. Kontaktpersoner: 

Tobias - indskoling 

Edibe – mellemtrin 

Jonas – Specialgrupperne 

Udskoling – kontaktperson udpeges på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Skolebestyrelsen drøftede Ideer til kontaktforældrearrangement. Følgende blev foreslået: 

Rummelighed, der er mange forskellige børn og kulturer  i klasserne, hvordan kan man se det som en 

styrke og som noget positivt. 

Forældrenes rolle i forhold til børnenes færden og kultur på digitale platforme og brugen af telefon og 

Chromebook.  

Den gode modtagelse af nye forældre. 

 

Birgitte orienterede om baggrunden for værktøjskassen og at det var svært at få sat i gang. 

Skolebestyrelsen drøftede Kontaktforældrepjecen og Værktøjskassen 

Begge er gode redskaber som bør sendes ud til kontaktforældrene. Værktøjskassen de første år i indskolin-

gen. Kontaktforældrepjecen vil være et godt signal, den viser at vi indtænker kontaktforældrene. 

Jonas vil revidere pjecen. 

Jonas, Tina og Birgitte ser nærmere på  forslag til temaer for kontaktforældreaktiviteter. 

. 

Kl. 19.15-19.30 

Drøftelses- og beslutningspunkt 
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5. Fremtidig procedure v. inhabilitet 

 

Bilag: 

7. Forretningsordenen 

8. Habilitet ifølge Skole og Forældre 

 

Formålet med punktet er at beslutte hvordan skolebestyrelsen fremadrettet ønsker at behandle emner hvor 

enkelte skolebestyrelsesmedlemmer kan have personlige interesser. Jf. lovgivning om inhabilitet. 

 

Hvis man læser undervisningsministeriets vejledning, så står det klart, at man ikke kan deltage i sager hvor 

man er inhabil. Det er dog ikke tydeligt, hvornår man er inhabil. Skole og Forældre vurderer, at man godt 

kan være med til at behandle sager omkring egne børns klasser. 

 

Skolebestyrelsen er enig om, at man godt kan deltage i behandling af sager omkring egne børns klasser, 

men at man ikke kan deltage i en evt. beslutning/afgørelse. Det er også en forventning, at man gør opmærk-

som på det, hvis man er involveret i en evt. sag. 

 

Ordlyden i forretningsorden skærpes, så der står, at man må være tilstede men ikke aktivt deltage i beslut-

ningen. 

Birgitte og Jonas vil lave forslag til ændring i forretningsorden. 

 

Kl. 19.30-19.55 

Orienterings og drøftelsespunkt 

 

6. Økonomisk status og status på medarbejdere og eleveres sygefravær 

  

Bilag: 

9. Elevfravær pr. kvartal 

10. Notat om sygefravær 2019 og i perioden 1.1-30.8 2020 

11. Økonomisk status 01012020-31.08-2020 

 

Formålet med punktet er at orientere skolebestyrelsen om hvordan det går økonomisk på skolen, hvordan 

omfanget af sygefravær er og hvordan det går med personaleomsætningen. 

 

Elevfravær: 

Almen: 

1. kvartal: Fraværet er lavere alle steder. 

2. kvartal: Fraværet her ligger under sidste år.. Især har 6.-9. årgang lavere fravær, hvilket tilskrives 

fjernundervisningen i noget af perioden.  

 

Generelt er der en udfordring hos enkelte elever, især i specialklasserne.  

Der arbejdes pt. på om fjernundervisning via en iPad i klassen kan være en mulighed og som kan gøre no-

get godt for eleverne. Generelt er der stor fokus på de elever, der er ramt af skolevægring, angst eller an-

det.  

 

Økonomi: 

Samlet set er skolen i økonomisk balance. 

Der er afsat midler til legeplads i indskolingen (jf. den plan, der blev lagt for nogle år siden), til skiltning  

på skolen, flytning af hønsehus, Chromebooks til vikarerne og en væg i personalerummet ved toiletterne.  

 

Derudover er der prioriteret midler til udskiftning af de sidste ikke lukkede skabe/reoler i specialklasser, 
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 maling og gulv i Røde Port.  

 

Vi er orienteret om at resurserne til specgr. ændres fra 1.8.2021, vi kender endnu ikke konsekvenserne af 

Ændringen men forventer en væsentlig reduktion. 

 

Sygefravær: 

Der har i perioden fra den 1. januar til den 31. juli været et markant fald i fraværet. 

En del skyldes nok Corona med fjernundervisning hjemme fra.  

I perioden efter sommerferien er oplevelsen at sygefraværet er steget væsentligt, primært pga. noget  

Corona relateret. 

 

Udviklingen med sygdom pga. graviditetsgener er desværre fortsat. AMG har fået til opgave at drøfte,  

hvordan der kan arbejdes med dette. Vi nedsætter nok i stedet et udvalg af MED-udvalget, der kan  

tage denne opgave. 

 

Kl. 19.55-20.05 

Beslutningspunkt 

 

7. Godkendelse af skolebestyrelsens årsberetning 

  

Bilag: 

9. Skolebestyrelsens årsberetning (udkast) 

 

Formålet med punktet er at kvalificere formandens udkast til årsberetning, samt evt. godkende denne. 

 

Jonas har udarbejdet forslag til årsberetning. 

Skolebestyrelsens fokus på kvalitet i undervisningen, trivsel og faglige resultater, må gerne fremgå af beret-

ningen.  Jonas tager dette med under afsnittet om tilsyn.  

 

Årsberetningen herefter vedtaget. 

 

Kl. 20.05-20.20 

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

8. Henvendelse fra SFO-rådet 

  

Bilag: 

10. Henvendelse fra SFO-rådet 

 

Formålet med punktet er at diskutere SFO-rådets henvendelse samt beslutte hvordan skolebestyrelsen for-

holder sig til denne. Der skal udarbejdes et svar til SFO-rådet 

 

Skolebestyrelsen har fået en skriftlig henvendelse fra SFO-rådet.  

Henvendelsen drejer sig om hvordan vi kan være på forkant med elevklassetalssagen og fordeling af børn 

på SFO afdelingerne. 

Skolebestyrelsen drøftede henvendelsen og hvad den giver anledning til. 

Birgitte orienterede om, at en evt. beslutning vedr. hvilken SFO der skulle stå for skud ved en evt. udmel-

ding om 3 spor i forbindelse med elev- og klassetalssagen er en skolelederbeslutning. Skolelederen har al-

lerede været i dialog med den kommende leder af Storagergård om, at der ligger en stor opgave og venter, 

at der skal være et tæt samarbejde mellem ledelsen på Storagergård og HØ. Det er de samme forældre og 

børn, så der er ikke noget andet der giver mening. Birgitte har orienteret det daværende ledelse, ifm. elev- 
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og klassetalssagen i foråret, om at det er Storagergård der står for tur hvis der kun kommer 3. 0. klasser i 

kommende skoleår.   

Udkast til svar udsendes pr mail. Tobias og Jonas stiller sig til rådighed i forbindelse med et kommende 

dialogmøde mellem skolebestyrelsen, SFO rådet og forældrebestyrelsen på Storagergård. 

 

Kl. 20.20-20.40 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

 

9. Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen  

  

Bilag: 

11. Herstedøster Skoles virksomhedsplan 

 

Formålet med punktet er at orientere om status på de i virksomhedsplanen besluttede indsatser, samt drøfte 

hvordan det går med disse. Punktet kan udskydes hvis det skønnes, at der ikke er tid til punktet. 

 

Birgitte orienterede om udvalgte områder i virksomhedsplanen. 

 

1.2. Skolens vejlederkrops; MENSK + Kommunal indsats  

1.3. Grad af medindflydelse: organisationsdagram = oversigt og forløb MENSK 

1.4. Mellemformer: Fra enkeltintegration til mellemformer.  

Noget ligger i afdelingen/årgangen og noget ligger samlet AKT elever i større udfordringer uden for 

klassen.  

 

Indtil sidste år hed det enkeltintegration. Resursen ligger nu decentralt. Vi har fået færre timer samlet i 

forhold til sidste år men timerne kan bruges anderledes nu. Der skal ikke længere gives et bestemt antal 

timer til den enkelte. Fordelen ved den nye ordning er, at skolen løbende kan prioritere hvordan resur-

sen bedst anvendes. 

De fleste indsatser er der lavet mål og udviklingsplaner for.  

 

Der blev spurgt ind til det lokale visitationsudvalg LVU. LVU skal have det forkromede overblik. I år er 

et prøveår. Noget vil  udvikles og se anderledes ud næste år. 

De børn der visiteres via PPR skal tilgodeses. De øvrige elever indstiller lærerne/pædagogerne. På 

læse og matematikkonferencer, vurderes også hvilke elever, der har brug for særlige indsatser. 

Indsatser kan være som medpraktiserende forløb eller undervisning på hold. 

Vi forventer ikke at der kommer flere resurser fremadrettet, men midlerne til flere hænder i folkeskolen, 

skal bruges til holddeling og støtte til udfordrede elever. 

 

Kl. 20.40-20.55 

Orienteringspunkt 

  

10. Meddelelser 

 

• Formand/næstformand: bevilling fra kommunalbestyrelsen til 1. årgang 

Kommunalbestyrelsen har bevilget et engangsbeløb på 280.000kr. til indsatsen omkring 1. årgang. 

Der er en ledig post i AUC’s bestyrelse. 

Vi har fået en invitation fra forvaltningen på vegne af Borgmesteren til deltagelse i arbejdet med 

Fremtidens skole. 2 repræsentanter fra skolebestyrelserne i Albertslund, inviteres til at deltage i 

arbejdet. Jonas stiller sig selv til rådighed. 

• Skolerådet:  

Der er møde i oktober måned. 
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Forældrene har holdt formøde og vil byde aktivt ind med ønske om at der ses på kriterier i forbin-

delse med Elev- klassetalssagen. Vi ser gerne at der bliver større kontinuitet i antal klasser på sko-

lerne. Vil desuden udfordre hvordan to-sprogsprocenten opgøres. 

Drøfter desuden muligheden for fælles høringssvar i forhold til budgetkatalog. 

• SFOrådet:  

 

• Skolen ledelse: 

Søren Hald og Birgitte deltager som skolelederrepræsentanter i Fremtidens Skole. 

Siden sidste møde har vi fået en opsigelse. Vi har desuden vakante stilling i indskolingen og en i xy. 

Personaleomsætning er på dagsorden på næste skb-møde. 

To af vores lærere har været på forsiden af Folkeskolen, som har bragt en større artikel om arbej-

det med Teknologiforståelse på mellemtrinnet.  

• Medarbejderrepræsentanterne: 

Det går godt på SFO’en. Vi siger farvel til en kollega i morgen, som flytter til Jylland. 

Strukturen i eftermiddagstimerne er ændret for at mindske muligheden for evt. smittespredning. 

• Eksterne repræsentanter: 

Trine foreslår at elevvenlige punkter flyttes frem i dagsorden. Jonas og Birgitte vil være opmærk-

som på dette. 

Andre: 

 

Kl. 20.55-21.00 

Orienteringspunkt 

  

11. Evt. 

Pia ser på, hvordan der kan laves en gruppe ”skolebestyrelsen” i AULA. 

 

 

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøde: 

 

• Valg af fokuspunkter for skolebestyrelsens kommende arbejde 

• Opfølgning på elevernes trivselsundersøgelse – hvilke indsatser kalder undersøgelsen på? 

• Personaleomsætning 

 

 

 

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 
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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 

 Elev trivselsundersøgelsen 

September  

 Personaleomsætning  

 Økonomisk status og status på medarbejdernes sygefravær  

 Status på elevfravær 

 Godkendelse af årsberetningen 

 Status på implementering af indsatser i virksomhedsplanen/strategiplanen 

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

tredje år) 

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 

 Principper: ”Kontaktforældre” og ”Klassekasser” 

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 

 Principper: ”Lejrskoler, hytteture og ekskursioner” og ”Budgetlægning” 

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 

 Principper: ”Undervisningsorganisering af den opdelte skole” og ”UUV – herun-

der lektiecafe og faglig fordybelse” 
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Marts  

 Personaleomsætning  

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

 Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen og den videre proces 

April  

 Kalender – skoleafdelingens ferieplan 

 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.  

 Principper: ”Elevers mulighed for deltagelse i undervisning på musikskolen of i 

eliteidræt” og ”Håndtering af vold og trusler om vold mellem elever” 

Maj  

 Økonomisk status og status på medarbejder sygefravær 1-3 

 Lokaleplan 

 Deltagelse i kommende års forældremøder 

 Revidering af forældrehåndbog til kommende forældre til august 

 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? 

 Evaluering af Mellemformer 

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

tiltag og indsatser skolen laver. 

 Principper: ”Inklusion og specialpædagogisk bistand”  

 


