
SKOLEBESTYRELSEN  

SKOLEBESTYRELSEN møde tirsdag, den 18/6 2019 kl. 18.15-20.00 – 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: Hakan, Louise, Patrick og Christian 

Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 

Pkt:  

71.         Godkendelse af referat (1815-1820 - 5 min) Godkendt  

72.Antimobbestrategi. Drøftelse af skolens mobbedefinition defineret i 

antimobbestrategien. Drøftelse.  
Skolen arbejder ud fra DCUMs definition af mobning, der også er fundamentet 

i antimobbestrategien. Mobning er et gruppefænomen og foregår i 
klassemiljøer der er usunde. Mobning kan ikke reduceres til et spørgsmål om 
”en mobber og et offer”. Mobning er ikke et slagsmål mellem to piger. 

Mobning er et yderst komplekst fænomen. Øjet, der ser, ser måske en pige, 
der slår, men hvorfor slår pigen? Er det et forsøg på at finde en plads i 

fællesskabet? Er hun udfordret af en diagnose? Var det en reaktion på at blive 
holdt udenfor i en leg? Eller? ALLE børn skal trives på Egholmskolen. De børn, 
der ikke trives og fx har en voldsom adfærd, har vi brug for at få endnu 

tættere på, ikke at sende uden for fællesskabet. Skolen har afsat mange 
ressourcer til arbejdet med klasser og elever, der af forskellige årsager ikke 

trives. Der er 2 fuldtidsmedarbejdere i PITTEN og et team med seks AKT-
lærere, hvor timerne til opgaven varierer fra 6 lektioner ugentligt til en 
fuldtidsansat.     



73. Fagfordeling og klassedannelse ved skolestart. (1820-1840 - 20 min) 
Ledelsen orienterer om årets fordeling af fag samt proces og sammensætning 

af årets 0. klasser. Orientering og drøftelse.  

Charlotte Løvholm orienterede om fagfordelingen- det er et meget stort 
puslespil, man starte forfra mange gange pga div justeringer. Ang næste 
skoleårs lærerbesætning er vi næsten i mål, vi mangler pt en enkelt. Der 

arbejdes intenst med skemaerne, som først kommer på plads, når 
fagfordelingen til de sidste ansættelser er plads.  

De kommende nye 0.klasser er den første maj startet i det der med stor 

sandsynlighed blev børnenes kommende de klasse. De er startet op med den 
kommende pædagog i klassen som fast tilknyttet voksen og har i maj/juni 

været i tæt samarbejde med kommende klasselærer. Selve fordelingen af 
børnene er sket i samarbejde med børnehaverne og der har været et rigtigt 
godt samarbejde omkring det.  

Vi har justeret ganske få steder, ca 5-6 børn er blevet byttet rundt i forhold til 
de grupper vi meldte ud fra start. Der er 92 børn og en tosprogsprocent på 58 

som er jævnt fordelt i de 4 klasser. 

 Princip om klassedannelse ved skolestart: 
https://egholmskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9ca12ac5-fc77-

4170-a657-

888f03befded/True/Principper%20for%20klassedannelse%20ved%20skolestart%20m

arts%202019.pdf  

74.AULA. (1840-1900 - 20 min)  Seks medlemmer af bestyrelsen deltog i 
teamaften om kommunikation og AULA. Deltagerne fortæller om aftenens 

indhold og herefter drøftes hvordan vi implementerer AULA i forhold til 
forældre (der er en plan for personale og elever). Skal princippet for 

information evalueres? 

Princip om information; 
https://egholmskolen.skoleporten.dk/sp/file/ebaa849c-7903-4d12-96fa-

255e76074d76  

Forslag om at kommunen fremstiller en ”one-pager” til forældrene om Aula . 

Aula på forældremøderne efter ferien – selve punktet udsat til efter 
sommerferien. AULA er udskudt til efterårsferien, men Vallensbæk starter ”i 
pilot” pr 1. august. Vi skal derfor forvente at ikke alt kommer til at fungere 

perfekt fra starten. Skolen har lavet en plan for information til forældre, der 
vil bl.a. være morgensceancer, hvor forældre kan komme og få hjælp.  

  

75.Planlægning af møder for det kommende skoleår. (1900-1920- 20 

min)  Vi skal drøfte: 

a.    Placering af de ordinære møder(forslag skrevet ind)CK komme med nye 
forslag – helst tirsdage og onsdage. 

https://egholmskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9ca12ac5-fc77-4170-a657-888f03befded/True/Principper%20for%20klassedannelse%20ved%20skolestart%20marts%202019.pdf
https://egholmskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9ca12ac5-fc77-4170-a657-888f03befded/True/Principper%20for%20klassedannelse%20ved%20skolestart%20marts%202019.pdf
https://egholmskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9ca12ac5-fc77-4170-a657-888f03befded/True/Principper%20for%20klassedannelse%20ved%20skolestart%20marts%202019.pdf
https://egholmskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9ca12ac5-fc77-4170-a657-888f03befded/True/Principper%20for%20klassedannelse%20ved%20skolestart%20marts%202019.pdf
https://egholmskolen.skoleporten.dk/sp/file/ebaa849c-7903-4d12-96fa-255e76074d76
https://egholmskolen.skoleporten.dk/sp/file/ebaa849c-7903-4d12-96fa-255e76074d76


b.    Placering af møder med klasserådene(forslag skrevet ind)CK kommer 
med forslag til 2 møder (oktober og marts) 

c.    Møde med alle forældre omkring mobning med oplægsholder Karsten 

og Co i tænkebox omk oplægsholder. Mødeindhold: Definition af 
mobning, Hvordan håndterer Egholmskolen mobning, cafebordsdebat 

d.    Møder i det koordinerende forældreråd(forslag om at der holdes et 

temamøde omkring kommunikation og AULA). CK inviterer og herfra 
deltager et par rep fra SB  

e.    Bestyrelsens deltagelse i forældremøder 

0.    – Kim 

1.    – Chinwe 

2.    – Helene 

3.    – Kim 

4.    – Mette 

5.    – Helene 

6.    – Mette 

7.    – Louise , evt Mette 

8.    – Chinwe 

9.    – Louise   

76.         Evaluering af mødet med klasserådene (1920-1940 - 20 min)  

     Generelt et godt møde, ikke så mange fremmødte(17), men også en 
sen udsendt invitation. Godt med et tema for mødet, næste gang 

skodfortællinger og fokus på rygning og andre stimulanser. 

Herefter debat om mobning, antimobbestrategien og handleplaner. 

Info til forældre om antimobbestrategien en gang på hver afdeling ( altså 
indskoling, mellemtrin og udskoling) 

Rigtig god ide at Pitten vil fremstille en film for børn om Pitten, så børnene 

ved hvad Pitten er for noget. 



Forslag fra forældre om at når der laves handleplaner laves to handleplaner – 
en for klassen(hvor alt det det der er omhandlet af tavshedpligten står), og 

en som omhandler klassens forældre. 

77.         Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (medlemmer, øvrige, 
og formand. (1940 – 1950 – 10 min)  

       Lærerne synes det kan være lidt svært når der ændres i fagfordelingen 
sent(set i lyset af at en lærer har opsagt sin stilling, og at skolen for at 

sikre, at en udsat klasse får en lærer som skolen i forvejen kender, har 
måtte ændre sent i fagfordelingen) 

       Dejligt at politiet stod udenfor skolen onsdag morgen 

       Parkering forbudt skilt ønskes ved den gule streg 

       Vi skal have trafikkampagne  

  

78.         Evt. (1950 - 1955 – 5 min)      

  

79.         Punkter til kommende møder:  

  •       Planlægning af skolebestyrelsens arbejde i 

2018/19.  Hvilke temaer og principper skal vi arbejde med i 2019/20? 
Drøftelse – evt. udsættelse til årets første ordinære møde 

•       Princip – USU 

•       Talentstrategi 

•       Princip om teamdannelse 

•       Skolemøbler 

•       Teamsamarbejde 

•       Trafikpolitik 

•       Skolemøbler 

  

  



80.         Lukket dagsorden (1955 - 2000– 5 min) 

a.    Henvendelse fra forældrepar i 1C 

  

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

  

Mødet er slut kl. 2003  

  

Ref Sussie 

  

 


