
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SKOLEBESTYRELSEN møde torsdag, den 23/5 2019 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet  
 
Dagsorden 
 
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: Karsten, Kim, Hakan og Chinwe 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 

 
 
Pkt:  

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

      
72. Trafikpolitik. (1735-1755 - 20 min)  Et udvalg har lavet en udkast til en ny trafikpolitik, 

der grundlæggende blev godkendt på sidste møde. Skolen har drøftet de foreslåede 
aktiviteter og har brug for at der bliver tid til at en arbejdsgruppe i personalet, der kan 
tænke med og være igangsættende. Drøftelse af om Egholmskolen evt. skal have 
skolepatrulje og/eller Gåbus. Læs mere om Gåbus og skolepatrulje her: 

https://skoleidraet.dk/gaabus/forside/ 
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje Trafikudvalg nedsættes 
blandt medarbejdere- bla med en overvejelse om skolepatruljekoncepet. Udvalget 
vender tilbage med udspil senest uge 42 , hvorefter det tages på SBmøde.  
 

73. Planlægning af møder med klasseråd (1755 -1815 – 20 min) Planlægning af indhold, 
datoer og valg af tovholdere – fortsat. Se mail udsendt fra et af medlemmerne. Status.  
SB-udvalget har tidligere sendt et skriv ud, med forslag til indhold, desværre er 
dette ikke nået ud til alle medlemmerne.  
Planlægningen til mødet med kontaktforældre, 12. juni kl 17-18.15 ender således: 

 Siden sidst (10 min) 

 Antimobbestrategi ved CL (10 min) + Efterfølgende dialog (10 min) 

 Præsentation af Pitten (15 min)+ Efterfølgende dialog ( 15 min) 

 Opsamling ( 15 min) 
 
Sussie og CHK kontakter Karsten ang Pit oplæg 
Lærerne skal huske at få registreret kontaktforældrene 

https://skoleidraet.dk/gaabus/forside/
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje


74. Det kommende skoleår. (1815 -1835 – 20 min) Orientering ved ledelsen og afledte 
drøftelse. Herunder reguleringen af skolereformen.  

 
 

Fagfordelingen endnu ikke på plads 

Charlotte og Charlotte har valgt at tage næste skoleårs elementer ud, som er nye tiltag i 

forhold til dette skoleår. 

 Holddeling; kun en lærer til madkundskab – til gengæld flere danskholdtimer på 

mellemtrinet og et ekstra valghold på 8. årgang. 

 Valgfag over 2 år (7.+8. kl trin) ender med afsluttende prøve. Valgfagene holdes på 

Egholmskolen. 

 Ny struktur på 9. årgang. 4 klasser VXYZ i dansk, mat og fransk/tysk – disse klasser 

bliver til 3 hold EGH i de øvrige fag og blandes her på tværs. Meget positivt 

modtaget blandt børn og forældre. Primærtid to gange ugtl fra kl 8-905 + 

morgensang en gang om ugen 

 Kommende 0. årgang med end 57% flersprogede 

 Vallensbæk Kommune har besluttet at skoleugen ikke forkortes med 3 lektioner til 

næste skoleår. SB undrer sig og beder CK orientere forvaltningen om at man ikke 

tænker at bakke kommunalbestyrelsen op om beslutningen. 

 Egholm City foråret 2020 – yeaahhhh 

 Der skrues op for indsatsen omkring digital dannelse  

 Makerspace godt i gang – Superbrugere/ frontløbere uddannes 

 0 årgang får atter idræt i hallen 

 ”At være anderledes” – et forløb på 7-9 årgang med Mark – pædagog i SFOen 

75. Økonomi og mulighedskatalog til budget 2020. (1835 -1855 – 20 min)  Gennemgang 
af budgetstatus v. Charlotte K samt drøftelse af ønsker til mulighedskataloget. Drøftelse 
af skolemøbler jvf sidste mødes rundtur på skolen. Bilag fremsendes.  Budget ser ud til at 



balancere for både skole og SFO, vigtigt er det dog at SFOklubben bevarer deres 
børnetal…. 
Mulighedskatalog: Skolen ønsker en glasvæg opsat mellem sløjd og håndarbejde, så 
der kan udvikles maximalt på faget håndværk&design. 
 
Vi fastholder tidligere lokaleønsker, så der skabes mere elevplads samt plads til 
skole/hjem samarbejdet. En opmærksomhed på at fremtidssikre Egholmskolen til en fuld 
firesporsskole 
SB foreslår en slankning af kommunens sundhedsafdeling. 

 
 
 

76. Evaluering af mødet med borgmesteren 29/4 (1855 -1905 - 10 min). Drøftelse og 
beslutning om evt. aktioner.  SB efterspørger referat fra mødet. 

 

77. Procedure i forhold til modtagelse af nye elever. (1905 -1920 – 15 min)  Hvordan gør 
vi på Egholmskolen? Er der en fast procedure? Skal vi lavet et princip? Ledelsen 
orientere – vi drøfter og tager beslutning. CK har undersøgt og konkluderer at proceduren  
for modtagelse af nye børn er ret ens på skolen.  Vigtigt at lærerne informerer klassernes 
forældre, når der kommer nye børn. Beslutning taget om at informere om procedure på et 
af de førstkommende møder i det nye skoleår. 

 

78. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (medlemmer, øvrige, og formand. (1920 
– 1925 – 5 min)  
Elevrådsinfo – de to elevråd er fremkommet med følgende ønsker: 

 Bedre rengøring i idræt og svømmehal 

 Autovandhaner ønskes på alle toiletter 

 Blødt toiletpapir 

 Gamle koste ønskes tilbage – en kommentar til dette : det er af hygiejnearsager 
at vi har fået svabere, gammeldags koste er for uhygiejniske.  

 Oprydningsskilte fx ”Du er sej fordi du rydder op her” 

 Federe legeplads, inspireret fra andre skoler – de små synes gården er kedelig. 
Alenegynger og trampoliner ønskes. Ny parcourbane, bordtennisbord på 
mellemtrin, skateboardrampe samt en hoppeborg ønskes 

 Mellemtrinet efterspørger vandposten – bemærkning hertil: sker inden 
sommerferien 

 Skoven er kedelig – ønsker legmuligheder 

 Skolens regler ønskes tydeliggjort, fx hvor man må spille bold 
 
Spørgsmål til elevrådet fra formanden: Findes der dødslister/ kærlighedslister til sidste 
skoledag for 9. klasserne? Nej  - hvis de hænges op, fjernes de øjeblikkeligt. 
 
Mariann og CL var på ungdomsskolen til skodfortællinger. Patrick orienterede om sin 
”egen rygerhistorie/skodfotælling”, forslag om at tage emnet op på efterårets dialogmøde 
med kontaktforældrene  

 
 

79. Evt. (1925 - 1930 – 5 min)  
     
 



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

81. Lukket dagsorden (1930 - 1945 – 15 min) 
 
Henvendelse fra forælder i 4B 
 
 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl.  

 
Kommende møder 
 
SB: 18/6 
 
 
Ref Sussie 
 
Arbejdsopgaver(medtages ikke i det endelige referat):  

 Helena og Chinwe ser på tema for dialogmøde med forældrerådene 

 Udvalg – trafikpolitik – Louise og Kim 
 
 


