
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde torsdag den 29/11 2018 kl. 17:00-20:15 – 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: Louise, Chinwe, Helene 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

33. Godkendelse af referat (1700-1705 - 5 min) Godkendt 
 

34. Pitten. (1705-1735 – 30 minutter)  Hvad er Pitten? Efter hvilket pædagogiske 

grundlag arbejder Pitten? Hvilket formål har Pitten? Hvilke resultater skaber 

Pitten? To medarbejdere fra Pitten deltager.  

 

Pitten fortalte om sig selv, herefter debat/ spørgsmål til Pit personalet. På den 

lange bane er vi sikre på at Pitten rent økonomisk er en god investering for 

Egholmskolen. SKOLEBESTYRELSEN udtrykker stor anerkendelse af Pit 

arbejdet. 

35. Indhold og formål for SFO klubben (1735- 1755 - 20 min). Majken, koordinerende 
pædagog i SFO-klubben, deltager ved dette punkt. Beskrivelserne er lavet med 
udgangspunkt i kommuneplansstrategien og skolens værdigrundlag sammen med 
personalet. Orientering og drøftelse.  
Maiken præsenterede SFOKlubbens mål.  Medlemmerne udtrykker at ingen kan 
være uenige om indholdet, men at man ønsker et ”hvordan” og et større fokus på 
indholdet i selve eftermiddagen. Maiken vender tilbage med et mere konkret mål og 
indhold til foråret. 
 

36. Budget 2019 – skole og SFO. (1755 - 1815 – 20 min). Udkast til budget drøftes og 
beslutning. Bilag – budgetforslag + elev/klasseoversigt sendes tirsdag. Administrativ 
leder, Gitte Plambeck, deltager ved dette punkt. 
Gitte gennemgik tallene for både skole og SFO, begge afdelinger forventes at komme 
ud af 2018 med et mindre underskud, taget til efterretning. SKOLEBESTYRELSEN 
ønsker i forbindelse med budget 2019 at blive informeret nærmere om hvordan 
skolen ønsker at prioritere økonomien i 2019 på et mere detaljeret niveau. 



 
 

37. Evaluering af møde med klasseråd. (1820 – 1850 – 30 min). Evaluering af mødet 
og planlægning af kommende dialogmøder mhb på indhold og datofastsættelse.  
Herunder drøftelse om der skal være principper for passende aktiviteter i 
spisepausen og hvor lang denne skal være samt 0. klasser og idræt. 
 
Alt i alt et godt møde med god energi. SKOLEBESTYRELSEN har i den forbindelse 
lovet flere dialogmøder fremover. ” Parkeringspladsen” ( Emneinput fra mødet) 
bringes med på næste skolebestyrelsesmøde med henblik på emner til kommende 
dialogmøder. 
Ledelsen tager aktion på aktiviteter i spisetidsrummet. 
Ang 0 kl og idræt undrer SKOLEBESTYRELSEN sig over ikke at være inddraget i 
beslutningen vedrørende 0 kl og ikke idræt. En bemærkning til dette er at 0 kl ikke 
ved lov skal have idræt, men at dette i øvrigt kun vil gælde i år, da der ændres på 
valghold, som er den indirekte årsag til at der ikke er flere ledige tider i 
idrætscenteret. 0 kl på Egholmskolen har altid haft idræt og får det også fremover. 0 
årgang har bevægelse både i idrætslokale og andre steder på skolen, det er bare kun 
skemalagt 2 lektioner til de 4 klasser, og der er ikke mulighed for bad og omklædning. 
Længden af spisepausen er nu på 20 min, tidligere var den på 15 min. De yngste 
årgange får dog lidt længere spisetid, det vurderes af lærere og pædagoger. I denne 
forbindelse strejfede vi lige ”tiermaden”, denne defineres som en snack, som kan 
spises i gården, mens man har frikvarter. 
 
To medlemmer skriver ud til deltagerne med et tak for sidst og tak for de gode input. 
 

38. Princip om teamdannelse og fagfordeling. (1850 – 1910 – 20 min) To medlemmer 
har lavet et udkast. Udkastet er drøftet i MED og skal ses i lyset af at MED 
efterfølgende vil lave en retningslinje for teamdannelse og fagfordeling. Drøftelse og 
beslutning. Bilag. SKOLEBESTYRELSEN savner en nærmere beskrivelse af teams – 
ellers fint. Tilpasset forslag på mødet i januar.  

 
39. Evaluering af temadagen for bestyrelsen d. 17/11 om ny klassedannelse i 

skoleforløbet (1910 - 1940 – 30 min) Temadagen blev afholdt på Ishøj Vandrehjem. 
To medlemmer lavede det endelige program. Evaluering samt drøftelse og beslutning 
af videre forløb. Udsættes til næste møde 
 

 
 

40. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse medlemmer, øvrige, og formand 
(1940 – 1955 – 15 min)  
 

Elevrådet har på opfordring fra SKOLEBESTYRELSEN haft en god snak og ønsker. 

de er kommet frem til følgende. 

 Tilladelse til elkedler i klasserne eller afdelinger  

 Bordtennis eller bordfodbold i udskolingen 

 Sofaer i klasserne 

 Computere til alle elever – alternativt flere til udlån 

 Boldspil i gården mellem fingrene ønskes tilladt 



 Vandpost på mellemtrinet 

 Gardiner på mellemtrinet ud mod græsset 

 Nye mål på græsset – alternativt at de der er sættes i stand 

 Fodboldbanerne ønskes kridtet op 

 Køleskabe i udskolingen fjernes , de bruges stort set ikke, alternativt kan 

man nøjes med et. 

 Parcourbanen fjernes – i stedet ønskes en svævebane 

 Microovn ønskes 

 Stikkontakter i klasserne ønskes 

 Radiator på mellemtrinet ønskes, der er meget koldt om vinteren 

 Toiletter i kælderen bør være til udskolingen 

 US ønsker nye borde 

 Den nedlagte svømmesal ønskes omdannet til en stor idrætssal  

             SKOLEBESTYRELSEN giver svar på dette, når budget 2019 vedtages 
 

Karsten og Sussie kort om klassedannelse – SKOLEBESTYRELSEN giver 
mandat til, at der arbejdes videre på at klasserne dannes inden første maj, som en 
prøvehandling i 2019, og der herefter finjusteres på princippet. Karsten og Sussie 
inviterer rep fra daginst til arbejdsgruppe 

 
 

41. Evt. (1955 - 2005 – 10 min) 
Fra sidst: Der er indkøbt toiletbørster.  
  

42. Punkter til kommende møder:  
 
• Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold (mødet afholdes i efteråret) 
• Trafikpolitik  
• Antimobbestrategi - Januarmøde 
• Revidering af princippet om klassedannelse ved skolestart - Januarmøde  
 
 
 

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

 
Mødet er slut kl.  

 
Kommende møder 
SB: 14/1, 5/2, 4/3, 10/4, 23/5, 18/6 
Øvrige datoer: 7/1-19 oplæg for forældre om sociale medier 
 
Ref Sussie 


