
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde tirsdag den 30/10 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: Hakan, Lisbeth 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

23. Godkendelse af referat (1730-1740 10 min) Mindre rettelse, herefter godkendt 
24. Revidering af princippet om klassedannelse ved skolestart. (1740 - 1810 – 30 min) 

Drøftelse af det eksisterende princip. Evt. beslutning om ændring af princip. Bilag. Ved 
sidste møde drøftede skolebestyrelsen 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 dette møde. Skolebestyrelsen beslutter efter længere debat, at 
princippet for klassedannelse skal revideres. To medlemmer kommer med et bud på en 
procedurebeskrivelse, herefter skrives det endelige princip   
 

25. Budget 2019. (1810 - 1830 – 20 min). Drøftelse af tilbagemeldingen fra Henrik 
Rasmussen på skolebestyrelsens høringssvar samt beslutning om eventuelle 
handlinger. Bilag skolebestyrelsen er uenig i borgmesterens svar til skolebestyrelsens 
høringssvar. Der bør udvises rettidig omhu i stedet for at afvente prognoserne og 
udskyde udbygning til 2020. Skolebestyrelsen vil invitere de 2 andre skolebestyrelser 
og skrive et fælles svar til borgmesteren i Sydkysten. CK gør opmærksom på at 
læserbreve ikke er den bedste måde at kommunikere med politikere på. 
 
 

26. Planlægning af møde med klasseråd. (1830 – 1900 – 30 min). Planlægning af 
indhold. Følgende blev aftalt på sidste møde: Deltagelse af skolebestyrelsens 
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). Et medlem af skolebestyrelsen laver udkast til mødet. Emner; 
mobiltelefoner, omsætning af værdier, trivsel og inklusion 
 



 
 

27. Skolernes motionsdag på Egholmskolen. (1900 – 1915 – 15 min). Hvordan 
harmonerer gennemførslen og formen med vores værdier. Er der kommet for meget 
fokus på konkurrence og for lidt på motion? Kort gennemgang af konceptet ved 
ledelsen og derefter drøftelse Charlotte L gennemgik konceptet, løbet gennemføres 
i afdelingerne, indskoling og mellemtrin løber rundt om søen på stranden, 
udskolingen oftest en smule anderledes eksempelvis kan der løbes sodukoløb. Der 
uddeles boller og vand til alle. Herefter debat om emnet. Beslutning; Egholmskolen 
er fremadrettet bevidst om at værdiggrundlaget understøtter motionsløbet 
 

28. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse medlemmer, øvrige, og formand (1915 
– 1930 – 15 min)  

Elevrådet; ikke noget specielt, men på sidste møde gennemgik man kodeks for 

møder. Og så ønsker elevrådet toiletbørster på toiletterne. 

En opfordring til elevrådet; hvad kunne i tænke jer at SB skulle tage op, beslutte 

eller tale om? I må gerne tænker stort og ud af boksen. 

Elevrådet undrer sig i øvrigt over at personalet spiser kage om fredagen, så 

spørgsmålet til dette er om principperne for skolen også gælder personalet? Til 

dette er svaret ja, hvis princippet gælder det professionelle arbejde – ikke 

privatlivet, som madpakke og frokostpause er. 

Som et led i ”Værdierne lever” vil skolen i uge 46 have fokus på ”ren skole – pæn 

skole” 

 

0-2 kl får som forsøg klassetoiletter – alle klasser får 1000kr fra toiletpuljen til at 

indrette toilettet med. Vi har ikke helt nok toiletter til denne øvelse, derfor har to 

2.klasser toilet sammen. To klasser på 3. årgang må benytte toiletter i kælderen 

 

Pittens bidrag til næste SBmøde tidsafsættes med 30 min. SB møde den 29 nov 

udvides med 60 min, og holdes derfor fra kl 17-2015 

 

SFOen har ”ansat” 2 elever ( 7 klasse) som køkkenhjælpere ca 2 timer dagligt 

  

 
29. Nyt om temadagen for bestyrelsen d. 17/11 (1930 - 1935 – 5 min) temadagen 

afholdes på Ishøj Vandrehjem.  To medlemmer laver det endelige program, 
programmet laves med hensyntagen til elevrådsrep, således at de kan deltage en times 
tid morgen/formiddag. 
 

30. Evt. (1935 - 1945 – 10 min) 
Fra sidst: Hvordan går det med nyt krible krable område i forbindelse med det grønne 
strøg? Vi er i gang – der er nu kommet træstammer, som børnene skal placere.  
Hvornår tænkes der fokus på ren skole, som et led i værdigrundlagsarbejdet? 
Kampagnen kommer til at løbe fra tidligt november. Se andetsteds i referatet 
Trafikpolitik 
 
  



31. Punkter til kommende møder:  
• Indhold og formål for SFO klubben. På mødet 29/11.   
• Antimobbestrategi. På mødet 29/11.   
• Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold (mødet afholdes i efteråret)  
• Evaluering i AKT 
 
 

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

 
Mødet er slut kl. 19.58 

 
Kommende møder 
SB: 17/11 (kl 9-15), 29/11, 14/1, 5/2, 4/3, 10/4, 23/5, 18/6 
Øvrige datoer: 7/11 (møde med klasseråd/alle forældre), 7/1-19 oplæg for forældre om sociale 
medier 
 

 
 

 
Ref Sussie, med hjælp fra Louise 


