
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde onsdag, den 10/4 2019 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet  
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod(CK), Charlotte Løvholm, Karsten 
Henriksen, Louise Østergaard, Kim Tilsted Nielsen, Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette 
Harder, Helene Robetje, Lisbeth Jørgensen(sup), Hakan Atalay(sup) , Patrick(elev), 
Christian(elev) 
 
Afbud: Mette, Chinwe, Christian 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

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

      
61. 0. klasser i et tre-årigt perspektiv. (1735-1755 - 20 min) Skolestarternes til-og fravalg af 

Egholmskolen Orientring og drøftelse. Bilag præsenteres på mødet. CK orienterer; det er 
kun muligt at gå 2 år tilbage. På baggrund af CKs fremstilling konkluderes at få børn i 
distriktet vælger privatskoler – Vi konkluderer ligeledes at Egholmskolen er en skole der 
tilvælges. I år starter 91 nye børn i 0. kl, fordelt således 22,22,23 og 24 børn i klasserne.                     
En kort dataorientering om øvrige årgange – tilgang på alle årgange på nær 9. Punktet 
taget til positiv efterretning. 
 
 

62. Hvor vil ledelsen vil hen med teamsamarbejdet? (1755-1825 - 30 min) Ledelsen 
præsenterer tankerne. 
2 x Charlotte orienterer om hvad ledelsen tænker/vil med teamsamarbejde. Se 
nedenstående illustration. 
Dette skal ligge til grund for princip for teamdannelse, og genoptages derfor til efteråret. 
Positiv debat bordet rundt…. 
 



 
 

63. Trafikpolitik. (1825-1845 - 20 min)  Et udvalg har lavet en udkast til en ny trafikpolitik. 
Drøftelse og evt. beslutning. Skolebetyrelsen har haft kontakt til rådet for sikker trafik for 
at få tips og tricks til lokal trafikpolitik- derigennem fik de en kontakt til Vallensbæk 
Kommune, som har lavet et stort arbejde netop omkring sikker trafikpolitik. 
Skolebetyrelsen laver et udkast til ”Guide for sikke skolevej” – Skolebetyrelsen 
gennemgik udkastet , og modtog meget positiv tilbagemelding på dette. Skolen går 
tilbage til medarbejderne og præsentere tankerne om forslag til undervisning. Emnet 
genoptages på næste møde – på dette møde tages ligeledes en drøftelse af skolepatrulje 
vs gåbus – Er det noget Egholmskolen skal have fremover? 
 
 

64. Tilbagemelding fra dagtilbud omkring Det Koordinerende Forældreråd. (1845-1855 
- 10 min) Det er distriktslederens opgave at facilitere Det koordinerende forældreråd. Alle 
tre bestyrelser meddeler, at de ikke rigtig kan se den store mening i at have et 
koordinerende forældreråd – de vil lægge deres kræfter tættere på deres børns hverdag. 
Desuden er blevet det problematiseret, at dagtilbuddene har børn, der starter hhv 
Vallensbæk og Egholmskolen, og at det derfor ikke giver mening fx at arbejde med 
overgange kun i vores distrikt, hvilket kunne være t fælles emne. Drøftelse og evt. 
beslutning.  
 
 
Historik - DKF: 
DKF havde en fin start i 2015 bl.a. med et fælles møde hvor vi drøftede muligt indhold og 
holdt også møder i DKF, men mødedeltagelsen dalede og ved det store arrangement vi 
forsøgte at stable på benene i forsommeren 2016 for alle forældre i distriktet dukkede 
ganske få op(16 incl bestyrelsesmedlemmerne). Arrangementet var planlagt med 
udgangspunkt i de ønsker der var fremkommet til indhold på det fælles møde. 
Efterfølgende har der været forsøgt afholdt møder med/i skolebestyrelsesregi, men 
møderne er alle gange blevet aflyst pga for få deltagere.    
 
Overordnet har daginst forældreråd ikke den store lyst til arbejdet med det koordinerende 
forældreråd, man vil hellere bruge tiden på at være tæt på i egen inst. 
Forslag om at rette henvendelse til de to andre skolebestyrelser for at høre deres tanker 
om hvordan man kan gøre samarbejdet mere attraktivt. 
 



Et emne forslag - Tidlig indsats 
Skolebetyrelsen foreslår at forvaltningen byder ind med gode ideer – CK bringer det med. 
 

 

65. Planlægning af møder med klasseråd (1855-1905 - 10 min) Planlægning af indhold, 
datoer og valg af tovholdere – fortsat. Status. Punktet udskudt 
 

66. Skolemøbler? Vi går rundt på skolen for at se på skolemøbler (1905-1925 - 20 min)   
Overordnet drøftelse og evt. beslutning. Vi gik rundt på skolen og dannede os et overblik 
 

 

67. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (medlemmer, øvrige, og formand. (1925 
– 1935 – 10 min)  
Invitation til borgmesterens 25 års jubilæum, 25/4 kl 14-17 
Møde med borgmester d 29/4 kl 1615-1715, 8 deltager 
AKT har afholdt fælles personalemøde om de gode relationer. Tanken er at AKT har et 
årsfokus som man bringer op på et årligt p møde – næste år kan fx være mobning. 
Boldbanen må tidligst tages i brug til sommerferien, muligvis lidt før. 
Rynkebyløb fredag 
Vi har ”smid tøjet” i denne uge. 
Elevrådet har fået bordtennis, som er meget populært. 
Sussie orienterede om nye tiltag vedr majbørn. Nuværende 0 kl assistenter stopper i 
deres klasse til maj, for at tage imod deres kommende børn. Kommende 1 kl pædagoger 
går så i 0. 1. maj for at kunne følge deres kommende børn op i 1 klasse. Se nednstående 
illustration 

 



 
 

 
 

68. Evt. (1935 - 1940 – 5 min)  
16 tvillingepar på Egholmskolen  + 3 til maj 
     
 

69. Punkter til kommende møder:  
 
• Princip – USU 
• Talentstrategi 
• Princip om teamdannelse 
• Skolemøbler 
 
 

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

 
Mødet er slut kl. 20.00 

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


