
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

Ordstyrer: Malene Fischer Olsen 

 

Dagsorden: 

1. Drøftelse- og beslutningspunkt:  Skoleløb – besøg af forældre, der 

stiller forslag om afvikling af skoleløb for hele skolen med samtidig 

indsamling til støtte for en velgørende organisation (30 minutter) 

To forældre til elever fra nulte klasse forklarede om sidste års løb i 

maj måned 2021. Et stort arrangement, hvor man indsamlede kr. 

24.000 til rigshospitalets lungeafdeling for børn. De tre nulte klasser 

deltog samt en enkelt femte klasse. 

Det er et stort arbejde – og det tager rimelig meget tid – men ifølge 

arrangørerne var det alt arbejdet værd. 

Kunne man koble det på motionsløbet eller skolens fødselsdag? 

Dato: 11. oktober 2021 kl. 17.30 – 21.00 
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En god ide, som skolebestyrelsen bakker op omkring. Malene 

kontakter de to forældre – og orienterer dem om, at vi er 

interesserede – men vi skal have lagt rammer ned over selve 

arrangementet. Tages op på næste skolebestyrelsesmøde 

2. Orienteringspunkt: Orientering om skolebestyrelsesvalget samt 

præsentation af skolebestyrelsen med de to nye medlemmer (10 

minutter) 

3. Beslutningspunkt: Godkendelse af referat (5 minutter) 

Referatet godkendt. 

4. Orienteringspunkt: Nyt fra elevrådet (5 minutter) 

Ingen repræsentanter fra elevrådet. Der er valgt en formand. Der er 

to nye lærere på elevrådet. Der er et lille elevråd fra nulte- til tredje 

klassetrin. Det store elevråd fra fjerde- til niende klassetrin. 

5. Orienteringspunkt: Skolefond – Orientering (10 minutter) 

På grund af de nye hvidvaskningsregler har vi været nødsaget til at 

lave en skolefond, hvor skolebestyrelsen er bestyrelse i fonden. 

Vedtægterne skal vedhæftes referatet. 

6. Punkt til drøftelse - Tiltag til støtte af elevernes faglige udvikling og 

trivsel i skoleåret 2021/2022. Skolelederen er bemyndiget til at lave 

ændringer i skoledagen på to forskellige områder; understøttende 

undervisning og elevplaner. Ledelsen præsenterer mulighederne 

som oplæg til en drøftelse. (30 minutter) 

Mulighederne blev gennemgået. 

Der blev foreslået, at man lagde ressourcerne, der hvor der er 

behov. 

Vi fortsætter med at lave elevplaner, da vi ellers skal lave noget 

andet der erstatter elevplanerne. 

7. Punkt til drøftelse: Skæld ud. Johannes har bedt om at få dette 

punkt på til en drøftelse i skolebestyrelse. Inden bedes I læse 

artiklerne i disse link (30 minutter): 

a. https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-

hvorfor-goer-vi-det-alligevel/ 
b. https://skoleborn.dk/det-siger-foraeldre-om-skaeldud/ 

c. https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-

skaeldud/ 

d. https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-

fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/ 

Det blev drøftet, hvordan vi skal tale om netop dette emne. 

https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-hvorfor-goer-vi-det-alligevel/
https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-hvorfor-goer-vi-det-alligevel/
https://skoleborn.dk/det-siger-foraeldre-om-skaeldud/
https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-skaeldud/
https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-skaeldud/
https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/
https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/
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Krænkende adfærd er aldrig i orden.  

Kunne man lave et arrangement, hvor det blev debatteret 

Kunne man tage det op i Pædagogisk Læringscenter. 

 
8. Orienteringspunkt. Ledelsen orienterer om arbejdet med 

uddannelsesparathed fra nulte til niende klasse. (30 minutter) Bilag 

til gennemlæsning inden mødet: 

a. Udvikling og uddannelse nulte- til tredje klasse. 

b. Udvikling og uddannelse fjerde- til sjette klasse. 

c. Udvikling og uddannelse syvende- til niende klasse. 

9. Orienteringspunkt: Meddelelser (10 minutter)  

a. Rekruttering/ansættelser 

Rigtig svært ved at rekruttere lærere lige i øjeblikket. 

Vi ser på, hvordan vi kan gøre arbejdspladsen mere 

attraktiv. Vi ser på, hvordan vi kan lave bedre 

ansættelsesopslag. 

b. K-klasserne og besparelse 

K-klasserne skal spare 1 million kr. til næste år og det bliver 

ved med at vælte ind med børn. 

c. Nye retningslinjer omkring Corona og specielt testning. Alle 

vores elever fra 9 år og op skal tilbydes at blive testet. Det er 

dog børn, der ikke er vaccinerede, ikke har haft Corona. 

Regler  

10. Punkt til drøftelse: Den 18 november skal man til sundt skoleliv kl. 

18.30. 

 


