
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde mandag den 14/1 2019 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  
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

33. Godkendelse af referat (1730-1735 - 5 min) Godkendt 
 

34. Budget 2019 – skole og SFO. (1735 - 1800 – 25 min). Charlotte K og Sussie 

gennemgår forslaget til budget 2019 med kig på de enkelte konti herunder;  
 

Skolemøbler – drøftelse af møbler til indskoling og mellemtrin.  
 

Drøftelse af og evt. prioritering af ønsker fra elevrådet. Nedenfor ses et udvalg af 
ønskerne – alle ses nederst i dagsorden.  
 

 Tilladelse til elkedler i klasserne eller afdelinger - forsøg med etablering af Cooker i 

Heksekedlen 

 Bordtennis eller bordfodbold i udskolingen +  Boldspil i gården mellem fingrene 

ønskes tilladt. Evt indkøb af ude-bordtennis? Brugt? 

 Vandpost på mellemtrinet. Pris kr. 16.000 + 3000 årligt. Undersøger om vi kan flytte 

den fra grøn gang. 

 Gardiner på mellemtrinet ud mod græsset 

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

 Fodboldbanerne ønskes kridtet op. Ønsket sendt videre til Vej og Park.  

Budget 2019 godkendt. 
Skolebestyrelsen ønsker dog at der på møder i løbet af 2019 bliver afsat tid til 
strategiske drøftelser af økonomi. 

Man er nysgerrig på hvad der ligger bag ledelsens økonomiske beslutninger; kan 
pengene bruges på en anden måde, således at vi kan få pengene til at række længere? 



Hvordan allokeres lønmidlerne; Benytter man sig af SFOpersonalet i skoledelen, hvis ja  - 
hvordan? Begrundelser for til- og fravalg efterlyses. 
 
Ved det kommende møde stemmes om elevrådets ønsker. Ledelsen indhenter priser på 
ønskerne. Elevernes stemmer tæller dobbelt.  

      
 

35. Princip om teamdannelse og fagfordeling. (1800 – 1820 – 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. Udkastet fra november er tilpasset 
i forhold til teamdannelse. Drøftelse og beslutning. Bilag. 
Punktet udsættes. Suppleres med at oplæg fra skolens ledelse om de tanker der bag 
teams både nu og i fremtiden. 
 

36. Antimobbe-strategi (1820 – 1845 – 25 min) Præsenteres af Charlotte L. Bilag udleveres 

på mødet.  
Strategien rettes til på baggrund af indkomne kommentarer /inputs fra fra 
skolebestyrelsen.  

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

skoleforløbet (1845 - 1905 – 20 min) Temadagen blev afholdt på Ishøj Vandrehjem. To 

medlemmer lavede det endelige program. Evaluering samt drøftelse og beslutning af 
videre forløb. En rigtig positiv dag, der fik de fleste af os til føle at vi var blevet oplyst, 
men at Egholmskolen for nuværende ikke er moden til klasseomdannelser 

 
38. Værdier – værdiregelsæt (fra årshjulet) (1905 – 1925 – 20 min). Status på 

implementeringen. Drøftelse af evt. ændringer. 
”Hold skole pæn” kampagnen overstået. Kampagnen gentages senere på året. 

Fra uge 5 genbesøger vi ” Hilse på” værdien. Der vil blive sendt info ud til børn og 

medarbejdere 

  
 
 

39. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse medlemmer, øvrige, og formand. (1925 

– 1935 – 15 min)  
 
 

 Skolevalg på Egholmskolen for skolens ældste elever. 28. jan debat for 8. kl, den 
29. jan valg for 8.+9. kl. Resultatet offentliggøres d. 31. jan 

 Strikketanter, et pilotprojekt, starter op i SFO d 4. feb og kører frem til sommer. Et 
samarbejde ml frivillighedskonsulenten, Korsagergård og SFOen. 

 SB har skrevet et nyt indlæg til Sydkysten, som en kommentar på borgmestersvar 
 

 
 

40. Evt. (1935 - 1945 – 10 min) ”Madordning” på mellemtrinet. Fakta om ordningen 
undersøges. 

 
41. Punkter til kommende møder:  

 
• Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold (mødet afholdes i efteråret) 
• Trafikpolitik  



• Afstemning om elevrådets ønsker 
 
 
 

42. Lukket dagsorden 

 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl. 20.03 

 
Kommende møder 

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

 
Ref Sussie 
 
 

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  

 


