
SKOLEBESTYRELSEN  
SB møde mandag den 31/1 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet   
 
 
referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, , Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Helene Robetje, , Lisbeth Jørgensen, Kim Tilsted Nielsen, elevrepræsentant.  
Afbud: Chinwe Weber, Sussie, Mette,  
Gæster: Brian Olsen(afdelingsleder for indskolingen), Maria Niemann(AKT-lærer) 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 
CK gennemgik mødekodeks og introducerede ”P-pladsen” 

 
Pkt: 

46. Godkendelse af referat (17.30-17.40 ankomst + 3 min). Godkendt.  

 

47. Præsentation af ressourcecenterets arbejde ved Karsten og Brian. (17.40 -18.25 - 45 
minutter -  Vi spiser i mens…)   

CK gennemgik vores særlige ressourcer. Se foto... 
Brian og Maria gennemgik skriftlig oplæg om Egholmskolens ressourcecenter. Vedlagt 
referatet. Kan vi måle på noget? Og i så fald hvad? Og hvorfor? Der indhentes altid 
samtykke fra forældrene, når vi sender bekymringsark til ressourcecenteret. Handleplan 
og tiltag foregår altid i samarbejde med forældrene. Det er ofte en kompleks opgave at 
arbejde i det. Vi har en forpligtelse over for alle børn i distriktet og kan ikke “smide” børn 
ud af skolen jf. lovgivningen.  

 
 



 

 

48. Digitale medier/sociale medier. Invitation til d. 19/3 oplæg ved Jonas Ravn, Center for 
digital pædagogik arrangeret til DKF og afholdes på Vallensbæk Skole. Orientering om 
hvordan vi på skolen arbejder med digitale medier ved Charlotte. Herefter kort drøftelse af 
reaktion og handlinger i lyset af Umbrella sagen. (18.25 -18.40 10-20 minutter).  

DFK - Det Koordinerende Forældreråd inviterer til arrangement. To lærere afprøver et nyt 
koncept om digital dannelse i udvalgte klasser. Skolen har pt. ikke en endelig handleplan 
for digital dannelse for hele skolen. Det arbejder vi videre på - gerne i samarbejde med 
elevråd. 

 

 

49. Værdigrundlaget. Planlægning af 21/3. ( 18.40-18.50 – 10 min) Åbent Hus for 
forældrene om eftermiddagen d.21.3. Louise og Kim vender tilbage med “noget”. Mette 
inviteres med. 

 

 

50. Kvalitetsrapport. Høringssvar senest 12/2. Behandling og beslutning. Bilag fremsendes 
inden mødet. (18.50- 19.10 - 20 min)  

Udtalelse fra SB: Vi har en gennemsnitlig trivsel... Vi savner trivselsmålingerne i 
rapporten. Og udfordrer kvaliteten af disse. Der er et paradoks i at måle trivsel. Vi 
bemærker de fine karakterer. Man kan overveje, om der skal måles på 
personaleomsætning. Ledelsen renskriver og sender til Mette. 
Vi kan tage trivsel op i skolebestyrelsen, når der forefindes en national afklaring 
vedrørende spørgsmålet om anonymitet og brug af data. 
 

 

51.  Ansøgning om veksling af USU timer til to-lærertimer(§16b). Bilag. (19.25 – 19.35 - 
10 min) Charlotte fremlægger ønsker til indholdet af ansøgning. Behandling og 
beslutning.  Skolebestyrelsen besluttede, at der skal sendes en ansøgning afsted til 
politikerne gående på veksling af USU-timer i udskoling.  

  
 

52. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse, medlemmer, øvrige og formand (19.35-
19.45 10 min)   

Personalet har ingen meddelelser.  
Elevrådet: enighed om forslaget om ændret pausestruktur fra MED. Efter afstemning i 
lille elevråd er der også tilslutning til forslaget herfra. Bestyrelsen godkendte ændringen.    
Den nye pausestruktur: kl. 9.50 – 10.10 – første pause, kl. 11.40- 12 – 12.30 , spisning 
med lang pause, kl. 14 -14.15 dagens sidste pause. Ledelsen iværksætter og informere 
om ændringen.  
Juniorklubben åbnes for to pauser om ugen. CØ går i dialog med elevrådet. 9.årgang vil 
også gerne gøre brug af tilbuddet om juniorklubben.  
Elevrådet udtaler i forhold til ændringen af mobilprincip. Man må ikke bruge telefonerne,  
selvom den skal ligge på lydløs i taskerne. Der bør være en konsekvens, hvis mobilen 
bruges. Princippet tages op på næste møde.  
Elevrådet har et ønske om brug af idrætssale i pauserne og fokus på bevægelse i 
pauserne for udskolingen.  



Elevrådet efterspurgte, hvad toiletpengene er gået til (bla. til udsmykning af toiletterne). 
Og gav udtryk for at der der mangler sæbe på toiletter på rød gang (de blev opfordret til 
at komme og fortælle det til Gitte på kontoret).  
 

 

 

53. Punkter til kommende møder:  

 Indhold og formål for SFO klubben.  

 Det koordinerende forældreråd 

 Kontaktforældre og deres rolle.  

 Dato og indhold for dialogmøde 

 Datofastsætning og indhold til DKF(besluttet at invitere til to bestyrelsesmøder 
årligt – evt. kort inden ordinært møde starter?)  

 Anti-mobbestrategi 

 

 

SKAL PÅ MARTSMØDET:  

Revidering af principper: Princip for klasseråd(Mette sender forslag ud). Princip om 
mobiltelefon – blev drøftet på sidste møde og skal gendrøftes(bilag vedlagt).  Behandling 
og beslutning. Bilag: Princip om anvendelse af mobiltelefon.( i alt 45 min) Hele punktet 
udsættes til næste møde 

 

 

54. Evt.  (10 min) 

 Henvendelse fra forælder omkring efterlysninger på intra fra forælder til forælder.   

Skolebestyrelsen vil ikke fremsætte restriktioner om kommunikation fx 
efterlysninger forælder til forælder, så længe den slags henvendelser er så 
fåtallige.  

 Høringssvar - klageadgang i sager om mobning. + drøftelse af bestyrelsens 
arbejde med strategi og princip vedr. mobning Bilag fremsendt 23/1  

 Ændring af pausestruktur – det er et stort personaleønske, at ændre pauserne 
sådan at, der bliver 20 min(+10 min) om formiddagen og frokostpausen bliver 10 
kortere. Årsagen er primært at der i de små klasser går for megen 
undervisningstid til, når de små skal nå i tøjet og ud i gården  - det kan nemlig ikke 
nås på 10 minutter.  Ændring af pausestruktur er vedtaget(se tidligere i ref). 
Ledelsen iværksætter og informerer.  

 

 

46. Lukket dagsorden (5 min) 

 

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks 

Ref. CØ 

Kommende møder: 



1/3  - kl 18.45 

4/4  - kl 17.30 

3/5 - kl 17.30 

29/5 - kl 17.30 

20/6 - kl 17.30 


