
SKOLEBESTYRELSESMØDE 26. november NR. 24 

Virtuelt 17.30 - 20.00 https://meet.google.com/yig-nyto-oyi 

  
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Monica G. Smith, Esben Christensen, Lars 
Elmbæk, Malene Villumsen, Karen Lagermann, Christina W. E. Busch, Oscar 8.A 
Martin Hilsted deltog i punkt 6. 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende: Lise-Lotte Wibe. Marie Fridorf, August 9.B, Malene Fagerberg 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Ghita 

PUNKTER  REFERAT 
Kontaktforældre om ”Forældreansvar” kl. 17.30 – 18.30 
Ulla bød velkommen og gav en kort status om skolens dagligdag samt gennemgik dokumentet/princippet om 
forældreansvar.  
Derefter dialog om princippet: 
Opfordring til at vi formulerer et bilag om hvad er tilladt nu, da pkt. 6-7 vanskeligt for tiden gr. Corona.  
Hvad vi kan gøre nu for at styrke fællesskabet. Små legegrupper – svært at forstå, at man ikke må.  
Ulla tjekker med skolechef Hannah. Kan man være udenfor i små legegrupper? 
Brug evt. en vidensdelingsplatform; ev.t Padlet. 
Er der måske for mange punkter i princippet? 
Vigtigt at debattere, hvordan får vi alle dedikeret til forældreansvaret. Kan kontaktforældrene gøre noget? 
Generelt opfordring fra kontaktforældregruppen til at støtte op om det, som skolen gør. 
Kan princippet om forældreansvar gøres mere konkret til hvert klassetrin og klasse. Tag den med på hvert første 
forældremøde hvert år, da klasserne forandrer sig. Kan blive et aftalegrundlag. 
Fællesskabet lider pt. gr. begrænsningerne. Forældrene er på distancen, da de ikke kan være til stede fysisk. Kan 
kontaktforældrene gøre mere online; f.eks. fællessang. Aktiviteter på Facebook blev vendt. 
Skolen er opmærksom på det store opsamlingsarbejde på den anden side.  
Forslag om at lave princippet til en plakat. Saml flere af punkterne. Del det gerne op på individ og fælles niveau. 
Formuler en kort prosatekst. Skal omsættes til de enkelte klasser og inddrag eleverne.  
Vi sluttede punktet med ’bordet’ rundt:  

• Gentagelse af at vi skal være gode til at starte op igen, når vi kan. Sætte skub i det (morgensang f.eks.) 

Giv den ekstra gas. 

• Sociale fællesskaber kan kontaktforældrene støtte. Corona og nødundervisning – er der en plan for det? 

• Arbejdsgruppe i skolebestyrelsen til at arbejde med de forskellige forslag. 

• Aktivering af kontaktforældrene. 

• Mørke tid – husk cykellygter. Kan kontaktforældrene stille op og belønne eleverne på en corona-venlig 

måde.  

• Kan kontaktforældrene få årshjulet? Ja, og der er plads til input. 

• Aftaler om at blive i SFO’en indtil kl. 15. God måde at holde fast i fællesskabet. Tag det op i klasserne 

gennem kontaktforældrene. 

PAUSE 5 MIN 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 
➢ Corona-opdatering 
➢ Status på 

læseprojekt 
”Fokuseret Læsning” 

➢ Partnerskab med 
Rungstedlund 

 

Kl. 18.35 – 18.45 
 
Ulla 

Corona-opdatering: Vi har pt. været 
godt forskånet, men vi savner vores 
traditioner i fællesskabet. Der tænkes 
kreativt, så tingene kan gennemføres 
på andre måder. 
 
Vi har fortsat fokus på læsning i år og 
de kommende to skoleår. Fokuseret 
læsning er lige skudt i gang på 1. årgang 

https://meet.google.com/yig-nyto-oyi


Information og kører i tre mdr. Mange ressourcer er 
sat på opgaven, og allerede nu kan vi 
se, at eleverne nyder det og vokser. 
 
Vi arbejder på at indgå i et partnerskab 
med Rungstedlund under Åben skole. 
Alle skolens elever skal besøge stedet 
hvert år; der er mange muligheder for 
at arbejde tværfagligt. En 
arbejdsgruppe nedsættes. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 18.45 – 19.00 
 
Eleverne 

Microbølgeovn må ikke benyttes i de 
enkelte klasser på skolen. Heller ikke el-
kedler. Det er af hensyn til de elektriske 
installationer og brandsikkerhed. 
 
Elevrådsformanden har fået en 
invitation fra borgmesteren sammen 
med de andre elevrådsformænd. De 
skal tale Corona & ungdom. 
 
Eleverne savner de sociale 
arrangementer (bolddag, softball dag 
osv.) 
 
Det lille elevråd har også holdt møde. 

4. Opfølgning på Princip 1A 
Holddeling & Puljetimer 
 
 
 

Information 

Kl. 19.00– 19.15 
 
Ulla 

Gennemgang af brug af puljetimer og 
holddeling. Evaluering sker løbende af 
de forskellige principper. 
 
Madkundsskab på kommende 7 årgang 
undersøges.  

5. Ferieplaner 2021/2022 
& 2022/2023 

 
Beslutning 

Kl. 19.15 – 19.30 
 
Ulla 

Ferieplaner for to kommende skoleår er 
vedtaget.  

6. iPad og filtre 
 

Information 

Kl. 19.30 – 19.45 Skolebestyrelsen ser ikke de 
nuværende løsninger som 
tilstrækkelige.  
iPads har som udgangspunkt ikke adult 
filter, og skolens filter beskytter ikke 
mod alt. 
Adult filter kan installeres, men det 
vanskeliggør ens arbejde på iPads. 
Forældre kan få installeret firewalls hos 
egen internetudbyder, som kan 
beskytte hjemme.  
iPads kan blive på skolen.   
 
Vi beder kommunen om at undersøge 
mere.  
Er der mulighed for andre passwords? 

7. Evt. 19.45 – 20.00 Retningslinje om fravær med klar 
praksis fra kommunen er udarbejdet. 
Dette formidles i den nærmeste 
fremtid til forældrene. 
 



 
 

Møderække: 26/11 15/12 25/1 23/2 25/3 27/4 2/6 
 

Punkter til opfølgning - Opfordring til følgende 
punkter: 

- Ansvarlighed – hvordan 
hægter skolebestyrelsen sig 
op på dette. 

- Drøftelse af valgfag til 7. og 
8. årgang. 

 


