
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde tirsdag den 24/9 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet  
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Kim Tilsted Nielsen, Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette Harder, Helene 
Robetje, Lisbeth Jørgensen(sup), Hakan Atalay(sup)  
 
Afbud: Kim og Hakan 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 
Pkt:  

13. Godkendelse af referat (1730-1740 10 min) Godkendt 
 
 

Revidering af princippet om klassedannelse ved skolestart. (1740 - 1810 – 30 min). 
Charlotte K/Sussie orienterer om status for 0. klasserne nu. Tilbagemelding fra 1-4. 
årgangsteam v. Charlotte K.  Drøftelse af det eksisterende princip. Evt. beslutning om 
ændring af princip. Bilag. Status på 0 kl nu: Vi ændrer ikke på sammensætningen, 
personalet på 0. årgang udtaler tilfredshed med de 4 klasser. Muligheden for at flytte rundt 
på børn, hvis behov, er fortsat tilstede. 1.-4. årgang udtaler, at der er klasser med skæv 
kønsfordeling mm, men det anses ikke som egentlige problemer og at der er klasser, der 
er blevet særligt tunge. Skolebestyrelsen tænker en evt tilføjelse i princippet; at der ikke 
dannes store grupper i gruppen fx en stor gruppe børn fra samme boligområde, samme 
børnehave. Skolebestyrelsen drøftede muligheden for at overgå til en mere statistisk 
fordeling, frem for den nuværende relationelle. Det blev vurderet, at denne overvejelse 
kræver mere end fem minutter på et møde, hvorfor beslutning om revidering af princippet 
blev udsat til det næste møde.   

 
14. Budget 2019. (1810 - 1825 – 15 min). Præsentation af budgettet og udarbejdelse af 

høringssvar.  Bilag.  
Det er med tilfredshed at skolebestyrelsen læser, at der ingen besparelser er i 2019, 
tværtimod tilføres der midler til bl a samarbejdet mellem PLC(pædagogisk 
læringscenter) og Kultur&Borgerhuset, makerspace, opnormering af sprogkonsulent 
mm.  
Skolebestyrelsen synes dog, at det er beklageligt, at Vallensbæk Kommune ikke har 
lyttet til ønsket i mulighedskataloget om udbygningen af Vallensbæk Skole for at kunne 
imødegå det voksende børnetal i distrikterne syd og midt. Denne kommer først i 2022, 
Mette og CK skriver høringssvar. 
 

15. Budget 2018. Gennemgang og status. (1825 - 1850 – 15 min). Både skole og SFO 
forventes, at komme ud med et underskud på hhv ca kr. 300.000 og kr. 150.000. På 
skolen er det løn, der står for størstedelen og SFO er det børnetal der er vigende. Vi 
arbejder på at indhente mest muligt. 
 



16. Bestyrelsens deltagelse i forældremøder (1850 - 1900 – 10 min). Evaluering. Vigtigt 
at skolebestyrelsen er tilstede, dog ikke på 9 årgang, da det ikke giver mening. 
Fremover deltager 2 rep fra skolebestyrelsen i møder fra 0-8 årgang 

 

 
17. Planlægning af møde med klasseråd. (1900 – 1920 – 20 min). Drøftelse. Beslutning 

om dato og indhold.  
Deltagelse af skolebestyrelsen medlemmer, klasseråd samt ledelsesrep. Mødet 
afholdes d 7. november kl 17-18 og fra kl. 18-18.30 afholdes skolebestyrelsens møde 
m. alle forældre med bl.a. årets beretning). CK booker i Outlook. 
 

18. Pædagogisk læringscenter (PLC). (1920 - 1940 – 20 min).  PLC (Pædagogisk 
LæringsCenter) er i udvikling – orientering om vision og status v/Charlotte L(CL). Vi gik 
en tur til PLC og CL præsenterede fremtidsplanerne for PLC og det kommende 
samarbejde med kultur&borgerhuset. Skolebestyrelsen bemærker, at det er meget 
vigtigt, at skolen i forbindelse med dette, får kommunikeret ud til forældrene, hvordan 
lysten til at læse bevares i dette skift fra bibliotek til PLC/samarbejde med 
kultur&borgerhuset. 
 

19. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse medlemmer, øvrige, og formand 
(ferieplan) (1940 - 1945 – 15 min). Amalieparkens leder fratræder sin stilling ved 
septembers udgang, indtil stillingen er genbesat, vil CK have personaleledelsen der. 
Nyhedsbreve hver måned fra alle lederne på skolen. 

 

 
20. Evt.  

Hvordan går det med nyt krible krable område i forbindelse med det grønne strøg? 
Skolen undersøger. 
Hvornår tænkes der fokus på ren skole, som et led i værdigrundlagsarbejdet? Skolen 
har endnu ikke besluttet hvornår, men det kommer 
Skolens område benyttes uhensigtsmæssigt af udefrakommende. Skolen bringer det 
videre til gadeteamet oa 

 

  
21. Punkter til kommende møder:  

• Indhold og formål for SFO klubben. Udsat til efter sommerferien  
• Antimobbestrategi(efter sommerferien)  
• Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold(mødet afholdes i efteråret)  
• Evaluering i AKT 
 
 

22. Lukket dagsorden 
 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl.20.19  – ref: Sussie 

 
 


