
SKOLEBESTYRELSEN  

SKOLEBESTYRELSEN møde onsdag, den 28/8 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, Lisbeth 
Jørgensen, Hakan Atalay(sup) , Patrick(elev), Christian(elev) 

Afbud: Chinwe, Hakan, Patrick og Christian 

Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 

Pkt:  

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

 

2. Drøftelse af den seneste politiske debat i lokalmedierne omkring trivsel i Vallensbæks 
folkeskoler og evt. beslutning om handling.  (1735-1800 – 25 min) Bilag: Beskrivelse af 
Egholmskolens trivselsindsatser. Generel drøftelse om trivsel, handleplaner, ind- og 
udmeldelser. I det forgangne skoleår forlod 32 elever skolen og 46 kom ind, af de 32 
flyttede 5 til øvrige skoler i Vallensbæk og 9 til privat. Det besluttes at fraflyttere 
inviteres til en samtale, hvor vi er nysgerrige på hvorfor barnet flyttes og om der er 
noget familierne kunne have ønsket var anderledes mm. Både ledelse og SB medlemmer 
kan stå for sådan en samtale. 
Ledelsen og AKT-teamet vil have fokus på om lærere og pædagoger venter for lang tid 
før de retter henvendelse til AKT, når der er klasser eller elever, der ikke trives.  
Ledelsen i gangsætter en proces, hvor værdigrundlaget udmøntes i nedskrevne 
rammer/en pædagogisk ramme.  

 Punktet genoptages efter nytår. 

 



3. Orientering om orientering om hvordan Egholmskolen har benyttet muligheden for at 
nedsætte timetallet i indskolingen. (1800-1810 – 10 min) Indskoling; de 3 lektioner 
skoledagen er forkortet læses i år som 2-voksen timer. Udskoling; her bruges nogle af 
timerne til ekstra indsats for børn med behov for hjælp i undervisningen. Vi har ikke ret 
meget USU i år, da der hver uge bruges 2½ time på læsebånd, hvilket betyder at kor på 
3. årgang må vige i år. En drøftelse af USU forventes senere på året. Skolen følger op på 
kvaliteten af læsebånd. 

De ekstra timer der sidste skoleår var på 0. årgang rykkes i år med til 1. årgang, da 
dette års 0. årgang er langt mindre end sidste år. Vi er i øvrigt altid åbne for at ændre 
på brugen af timer i løbet af et skoleår, når vi skønner behovet er der. 

 

4. Planlægning af skolebestyrelsens arbejde i 2019/20. (1810 – 1840 – 30 min) Hvilke 
temaer og principper skal vi arbejde med i 2019/20? Drøftelse. Nedenfor er angivet 
nogle af det vi har talt om tidligere. Kig evt i vores principper her: 
https://egholmskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/principper 

Princip – USU 
Talentstrategi 
Princip om teamdannelse 
Skolemøbler 
Teamsamarbejde 
Trafikpolitik(er i gang) 
Indhold og formål for SFO klubben. 

 Første punkter på kommende SB møder: Princip for USU, talentstrategi og 
Skole/hjem /Aula 

 

5. Møder med klasserådene. Drøftelse og indgåelse af aftale omkring vi fremadrettet gør 
omkring planlægning, selve dagen og referatindhold og skrivning  (1840-1910 - 30 min). 
Møderne afholdes: 

d.  5/11 – Tema:  Skodfortællinger og fokus på rygning og andre stimulanser. 

d. ¼ - Tema: Mobning, antimobbestrategien og handleplaner 

Referat fra mødet sendes fremover med invitation til kommende møde med 
klasserådene.  Vigtigt at vi i referat holder os til tematikker og ikke deciderede referater.  

 

https://egholmskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/principper


6. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (medlemmer, øvrige, og formand. (1910 – 
1925 – 15 min)  

 Kort oprids af SB medlemmers deltagelse i forældremøder. 

 Maiken er i SFOen valgt som suppleant til Karsten, hun vil hen over året deltage i 
SBmøderne 

 Ved dette års afgangsprøver blev det et knap så godt resultat ; et snit på 6,3 op 
imod sidste års 7,3. Alle afgangselever går til prøver. 

 Lige nu har vi kun 6 fritskolevalgspladser på hele skolen. 

 1 opsigelse, så vi er ved at finde en løsning på tyskundervisning. 

 Hakan udtræder af SB 

 

7. Evt. (1925 - 1935 – 5 min)      

Klubben har fået en forespørgelse fra flere forældre ang muligheden for at spille spil der 
er tiltænkt ældre børn fx Fort Nite – Beslutning; her på skolen inkl SFO overholdes 
medierådets anvisninger for alder 

Forespørgelse fra 6. årgang; i forbindelse med bag for en sag ønsker man at bare kager 
– grønt lys fra SB- Overskuddet går til børnetelefonen, som besøger skolen senere på 
året 

 

Punkter til kommende møder:  

 Princip for USU 

 Talentstrategi 

 Aula – Skole/hjem 

         

Mødet er slut kl. 1937 

 Ref Sussie  

Kommende møder 
Bestyrelsen: 
24/9, 22/10, 5/11(møde med klasseråd), 27/11, 22/1, 26/2, 24/6, ¼(møde med klasseråd), 21/4, 
27/5, 16/6 
Eksterne:  
21/10 orienteringsmøde om budget 2020 kl 17 


