
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde mandag den 5/2 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: Chinwe, Hakan, Lisbeth og Christian 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

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

43. Elevrådets ønsker til budget 2019. (1735 - 1800 – 25 min).  
 
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. Pris 12-16.000 

 Bordtennis eller bordfodbold i udskolingen +  Boldspil i gården mellem fingrene 

ønskes tilladt. Ca. Kr. 5.000 

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

den fra grøn gang. 

 Gardiner på mellemtrinet ud mod græsset. Afventer tilbud fra gardinfirmaet.  

 Nye mål på græsset – alternativt, at de der er sættes i stand. Nye mål koster kr. 

6.500 pr stk.  

 Microovne ønskes 

 Stikkontakter i klasserne ønskes 

 Radiator på mellemtrinet ønskes, der er meget koldt om vinteren 

Drøftelse og efterfølgende afstemning om elevernes ønsker. Elevernes stemmer tæller 
dobbelt.  
 
Efter afstemning besluttes det, at der anskaffes udebordtennis og gardiner på 
mellemtrinnet. Det er tidligere blevet besluttet at vandposten fra grøn gang flyttes til 
mellemtrinsbygningen(grå gang) og at plænen kridtes op, når den er brugbar igen.  



      
 

44. Princip om teamdannelse og fagfordeling  - og hvordan Egholmskolen tænker 
teams (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. Punktet 
blev på sidste møde udsat med et ønske om at ledelsen præsenterede deres tanker om 
teamarbejdet på Egholmskolen. Charlotte og Charlotte præsenterer tankerne. Drøftelse. 
Charlotte og Charlotte præsenterede hvordan skolen arbejder med teams. Punktet 
genoptages på næste møde med spørgsmålet:” Hvor er det ledelsen vil hen med 
teamsamarbejdet?” - Herefter udmundes punktet i et princip for teamsamarbejde 
 

45. Det koordinerende forældreråd (1820 - 1835 – 15 min) – drøftelse og evt. planlægning 
af indhold. Det blev besluttet at spørge bestyrelserne i dagtilbud om deres syn på at 
deltage i møder med skolebestyrelsen, særligt set i lyset af at mødet sidste år måtte 
aflyses pga manglende deltagelse fra institutionerne.   

 

46. Trafikpolitik. (1835 - 1855 – 20 min) - Trafikpolitikken er fra 2012 og skal revideres. 
Drøftelse. Bilag. Der blev nedsat et udvalg. Udvalget retter princippet til og fremlægges 
på bestyrelsesmødet i april.    

                                         
47. Princip for den understøttende undervisning (1855 - 1915 – 20 min) Indledende 

drøftelser.  
Folkeskolelove § 16a,”Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, 
læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i 
folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes 
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”. 

 

Skole og Forældre har udarbejdet et princip til inspiration: http://skole-
foraeldre.dk/artikel/princip-underst%C3%B8ttende-undervisning 
 
Punktet udskydes til vi kender de endelige rammer for USU i forhold til nyligt besluttede 
revidering af folkeskolereformen.  
 

 

48. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse(nyt om "mad-ordningen"), medlemmer, 

øvrige, og formand. (1915 – 1930 – 15 min)  
 
Medarbejdere: Pitten har haft kursus for SFO personalet henover 5 formiddage. Kurset 
omhandlede relationsdannelse og anerkendelse – at samtænke specialpædagogik med 
almen pædagogik. Meget vellykket forløb. 
AKT planlægger at den nationale trivselsdag kombineres med bevægelse, der ligger 
allerede færdigudtænkte forløb man kan benytte. 
Elevrådet: Der går for meget tid med at bære skrald ud, kan vi få nogle større spande til 
plast, papir og mad eller nogle flere containere tættere på klasserne? Skole sender 
opfordringen videre til kommunale ejendomme. 
Sne: græsset er lukket ( pga renovering af plænen) men eleverne ønsker områder, hvor 
man må kaste med sne evt Zebrahaven eller skoven. SB anbefaler at skolen finder en 
løsning. 
Fjernbetjeninger til lys i klasserne virker ikke eller forsvinder. Elevrådsformanden har 
lavet et spørgeskema med Qkode omkring dette. 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-underst%C3%B8ttende-undervisning
http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-underst%C3%B8ttende-undervisning


Toiletter på mellemtrinet er ikke særlig lækre, er det kulturen den er gal med. Det 
anbefales at bringe problematikken op på et mellemtrinsmøde. 
Udeordning: 6. klasserne ønsker at der stilles indendørsområde til rådighed i pauserne, 
når det er rigtig koldt. Kommentar til dette, det vurderes at 6. årgang ikke er klar til at 
være uden opsyn indendørs, denne vurdering beror på erfaring med bla  én tidligere 
ordning med 6 klasses lounge – men skolen tager det med i planlægningen af pause 
tilsyn 19/20. 
Ledelsen: ang madboden på mellemtrinet. Madens leverance lever op til 
sundhedsstyrelsens retningslinjer. D. 6/2 mødes de 3 distriktsledere med den nye ejer af 
”Vestegnens sunde køkken” 
Skoleskak i SFOen i uge 6, vinderne deltager i den store Vallensbæk finale 1/3 på 
rådhuset 
Medlemmerne: Der er noget der ikke spiller mht udlån af bøger, børnene får rykkere 
selvom de har afleveret bøger mm 
Pakkeleg med ord i mellemtrinsklasse. 
Orientering om læserbrevskorrespondancen i Sydkysten. 
 

 
 

49. Evt. (1930 - 1940 – 10 min)  
 

50. Punkter til kommende møder:  
 
• Skolemøbler 
• Princip – USU 
• Trafikpolitik (april) 
• Det koordinerende forældreråd 
• Planlægning af møder med klasseråd 
• Teamarbejdet på skolen(april)/Princip om teamdannelse og fagfordeling 
 
 
 

51. Lukket dagsorden (1940 - 1945 – 5 min) 
 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl.  

 
Kommende møder 
SB: 4/3, 10/4, 23/5, 18/6 
 
 
 
Ref Sussie 
 

 
 


