
SKOLEBESTYRELSEN  
SB møde mandag den 1/3 2018 kl. 18:45-21:00 – i P-rummet   
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, , Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Helene Robetje, , Lisbeth Jørgensen, Kim Tilsted Nielsen, elevrepræsentant 
Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette Harder 
 
Afbud:, Chinwe Weber, Louise Østergaard, Lisbeth Jørgensen, elevrep. 
Gæster:  
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 
 
Pkt: 

56. Godkendelse af referat (18.45-18.55. 5 min). Et opfølgende spørgsmål omkring 
ressourcecenteret vedr mål og opfølgning. Ressourcecenteret/AKT følger op på dette på 
SB majmøde. Plan for digital strategi og dannelse tages op på et senere SB møde. 
Herefter var referat godkendt 

 

 

57. Værdigrundlaget. Planlægning af 21/3. ( 18.55-19.05 – 10 min) Fra sidste møde; Åbent 
Hus for forældrene om eftermiddagen d.21.3. Louise og Kim vender tilbage med “noget”. 
Mette inviteres med. Personalet vil gerne bruge festsalen, kan vi planlægge uden om 
denne? Planlægning. SB har ikke haft mulighed for at mødes, de vender tilbage med 
deres input til ”Værdidagen”. Festsalen kan benyttes af børn og personale 

 

58. Skolebestyrelsesvalg. (19.05-19.20 – 15 minutter) Læs om reglerne for SB-valg her - 
https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-og-fritid/maal-boerne-og-
kulturomraadet/styrelsesvedtaegt-folkeskolen  Information og beslutning om; 

a. Hvem, der skal sidde i valgbestyrelsen Mette og Kim 

b. Valgmøde eller opstilling direkte til skolelederen Der holdes ikke valgmøde men 
opstilling direkte til CHK 

c. Formkrav til det opstillingsmateriale kandidaterne skal levere Møde med 
kandidater afholdes 26/4 2018 , hvor det afgøres om der er freds- eller kampvalg. 
Er der kampvalg skriver kandidaterne en kort præsentation om dem selv på ¼-1/2 
sA4 side 

d. Hvordan et valget skal foregå – elektronisk eller på papir. Elektronisk valg. 

 

59. Revidering af principper: (19.20-19.50 – 30 min) 

Vigtigt at vi husker at kæde principperne sammen med værdierne…  

https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-og-fritid/maal-boerne-og-kulturomraadet/styrelsesvedtaegt-folkeskolen
https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-og-fritid/maal-boerne-og-kulturomraadet/styrelsesvedtaegt-folkeskolen


a. Princip for klasseråd(Mette sender forslag ud). Nuværende princip svarer ikke til 
virkeligheden. Mette foreslår en udgave hvor forældrene gøres til et aktiv for 
klassen. Dette sendes til høring i medarbejdergruppen 

b. Princip om mobiltelefon – blev drøftet på tidligere møde og skal gendrøftes. På 
Sidste møde fortalte Patrick om elevernes holdninger, personalet er blevet bedt 
om at komme med deres besyv, hvilke er vedlagt som bilag. Planlægning af 
arbejdet med de øvrige principper. Behandling og beslutning. (bilag).  CHK skriver 
rettelser ind. Herefter på SB igen til endelig godkendelse 

 

60. Antimobbestrategi – (19.50-20.20 – 30 minutter) Drøftelse af formål i loven – 
sammenhæng med værdier, form og ansvar for oplæg til næste 
møde..Antimobbestrategi skal på sigt kendes af alle på skolen. Strategien skal læne sig 
op af Egholmskolens nye værdisæt. Skal være klar inden sommerferien. Charlotte L 
bærer input videre til udvalget og kommer med konkret udspil på næste SB møde 

 

61. Datofastsætning og indhold til Det koordinerende forældreråd(der består af 
repræsentanter for hver bestyrelse i distriktet). (20.20-20.40 – 20 min) SB har 
tidligere besluttet at invitere repræsentanter fra bestyrelserne i dagtilbuddene til to 
bestyrelsesmøder årligt – evt. kort inden ordinært møde starter. Drøftelse og beslutning 
Det koordinerende inviteres til at deltage i en del af junimødet. Emnet for dette fælles 
møde kan være en værdidebat – præsentation af hinandens værdier, dette kan evt 
munde ud i et fælles værdisæt eller 3 fælles ord for Distrikt Syd 

 

 

62. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse, medlemmer, øvrige og formand (20.40-
20.55 15 min) personale: Meget overenskomst snak i personalegruppen, frygter konflikt. 
Forældre: savner info fra Juniorklubben – Sussie går videre med den. Ledelsen : Ønske 
om skiltning fra MED på p-pladsen med ” Kun for personer med ærinde på skolen”, 
Endelig børnetal for kommende 0 kl børn kende endnu ikke, forventes at kendes ved 
udgangen af uge 10 i forbindelse med lørdagsarrangement for kommende 0kl børn og 
deres forældre d 10. marts. En mulighed for ekstraordinært SB møde hvis børnetallet er 
højt. Den samlede personalegruppe har i dag torsdag haft første fællesmøde ang APV 

 

 

 

63. Punkter til kommende møder:  

 Indhold og formål for SFO klubben.  

 Det koordinerende forældreråd 

 Indhold for dialogmøde 26/4 

 Digitale ressourcer  - progressionsplan 

 Overordnet drøftelse - det kommende skoleår 

 

 

 

64. Evt.  (10 min) 

 

 

65. Lukket dagsorden (5 min) 



 

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks 

Kommende møder: 

4/4  - kl 17.30 SB 

26/4 – kl 16.30-18 Dialogmøde med borgmester, borgmesterkontoret  

26/4 – kl. 18.30-19.30 Møde mellem alle kandidater til den nye SB 

3/5 - kl 17.30 SB 

29/5 - kl 17.30 SB 

20/6 - kl 17.30 SB 

 

Kodeks – gennemgået.  

 

Ref Sussie 


