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Finn Filsø 

Morten Sørensen 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Marie Frederiksen 

Morten Villadsen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

Michael Christensen 

Elevrepræsentanter: 
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Formøde for forældrevalgte kl. 17.30 – 18.00 

 

 Referat 
Sag nr. 1  Repræsentanter fra forvaltningen orienterer om skolebestyrelsens 

tilsyn med SFO 

Ifølge Folkeskoleloven skal det pædagogiske tilsyn i SFO føres af 

skolebestyrelsen. 

For at hjælpe og understøtte skolebestyrelserne med at udføre det 

pædagogiske tilsyn har Center for Børn og Skole besluttet, at tilknytte en af 

centerets konsulenter til opgaven. 

Formålet er sammen med SFO’ens ledelse og personale at udvikle kvaliteten af 

det daglige arbejde og det pædagogiske læringsmiljø. 

Tilsynet udføres 1 gang årligt i SFO samt 1 gang årligt i mini SFO. Begge tilsyn 

føres uanmeldt. 

Der udarbejdes en tilsynsrapport og 1 gang årligt deltager tilsynskonsulenten 

på et skolebestyrelsesmøde hvor observationerne fremlægges og 

tilsynsrapporten godkendes. Udover dette vil der efter hvert tilsyn være en 

tilbagemelding til SFO’ens ledelse. 

Tilsynene offentligøres efterfølgende på Frederikssund kommunes 

hjemmeside. 

Bestyrelsen ser positivt på tiltaget og tager orienteringen til efterretning. 
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Sag nr. 2  Orientering fra pædagogiske ledere fra afd. Græse Bakkeby 

Husråd og elevrepræsentanter inviteres til at deltage i dette punkt. 

De pædagogiske ledere orienterede om: 

Ledelse 

Ledelsen arbejder med hvordan samarbejdet mellem skole og SFO styrkes.  

Fokus på pædagogik og på at højne pædagogikken. 

Prøver at tydeliggøre, at de pædagogiske ledere arbejder tæt sammen.  

Udsender fælles ugenyt til personalet og månedsbrev til forældrene. 

Lokale afdeling 

Afdelingen har haft meget glæde af at have virksomhedspraktikanter. 

Vil skabe en skole man er stolt af at være en del af. 

Planlægger i samarbejde med Husrådet at afholde en Bakkeby-uge. 

God dialog mellem husrådet og ledelsen. 

Har indført morgensamling for eleverne 1 gang om ugen. 

Vil gerne have mere samarbejde med de lokale foreninger (åben skole). 

Overgang fra børnehave til skole 

Skabe et godt og tæt samarbejde med de pædagogiske ledere i børnehusene.  

Blive mere synlige i børnehusene 

Husrådet foreslår, at man inddrager forældrene, ved f.eks. at tage nogle 

forældre med når børnehusene skal besøges. 

I år afholdes 2 informationsmøder for kommende forældre. Et på afdeling 

Græse Bakkeby og 1 på afdeling Falkenborg. 

Udfordringer 

En del sygdom blandt personalet gør, at det kan være svært at få skemaerne 

til at gå op. 

Arbejder med en ny struktur på personalesiden.  I stedet for årgangsteam, 

bliver der et indskolingsteam og et mellemtrinteam. Pædagogerne fra SFO er 

med i indskolingsteamet.   

Elevråd 

Elevrådet har arbejdet med: 

 Pænere toiletter 

 Skraldeordning 

 ”lyserøde” gårdvagter 

 Frikvartersregler  

 

Stor tilfredshed blandt forældre med ny ”IT-politik” i SFO 

 

 

Sag nr. 3  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt 

 

 

Sag nr. 4  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Sag nr. 5  Spørgsmål til informationsskrivelsen. 

Bilag eftersendes. 

Fokus på fravær både fra forvaltningens og skolens side.  

Efter 3 – 4 ugers fravær er skolen forpligtet til at give hjemmeundervisning. 

 

 

Sag nr. 6  Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet på afd. MA har afholdt møde, hvor man evaluerede elevrådets rolle i 

skolens fødselsdag. 

Derudover blev der talt om mål for indeværende skoleår, traditioner og regler 

for ophold på orange bane for 7. og 9. kl. 

 

Referat fra afd. Falkenborgs elevrådsmøde er sendt til skolebestyrelsen. 

 

 

Sag nr. 7  Opdatering af årshjulet. 

Bilag vedhæftet. 

Intet. 

 

 

Sag nr. 8  Trafikpolitik. 

Bilag eftersendes. 

Procesplan for trafikpolitik i Skolebestyrelsen blev uddelt. 

Input til trafikpolitikken sendes til arbejdsgruppen (Marie, Thomas, Karin og 

Joy) 

Punktet genoptages i januar, hvor det forventes at trafikpolitikken er klar til 

vedtagelse  

 

 

Sag nr. 9  Revidering af Princip for skole-hjemsamarbejdet. 

Bilag vedhæftet. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Finn, Morten V og Sanne. 

Punktet genoptages på mødet i november eller januar. 

 

 

Sag nr. 10  Kommunikationsstrategi. 

Bilag eftersendes. 

Bør indføjes afsnit om hurtig og tydelig information ved pludselig opstået 

udfordringer / problemer. 

Nye input sendes til Joy hurtigst muligt. 

Behandles i MED-udvalget næste uge. 

Derefter udsendes den foreløbige strategi. 

 

Sag nr. 11  Retningslinjer for elevrådet  

Punktet er ønsket af eleverne. 

Udsættes til næste møde. 
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Sag nr. 12  Branding / indskrivning til 0. kl. 

Der afholdes informationsaften for forældre til kommende skolebørn den 

30.10.2019 på både afd. Falkenborg og afd. Græse Bakkeby. 

Sanne (GB) og Marie (FA), deltager som forældrerepræsentanter i 

informationsmøderne.  

Forslag om at børnehaveklasselederne deltager i informationsaftenen.  

Skolelederen vil overveje forslaget. 

D. 6. november afholdes åbent hus i SFO’erne. 

 

Sag nr. 13  Statistik fravær, elevtilgang og elevgang. 

Oversigt over personalets korttids- og langtidsfravær blev uddelt. 

Sygefraværet blandt personalet er faldende i forhold til 2018. 

I indeværende skoleår har 6 elever forladt skolen og 8 elever er kommet til.  

 

Sag nr. 14  Planlægning af dialogmøde med forældre d. 20. november 2019. 

De pædagogiske ledere deltager i dialogmødet. 

Planen er at der bliver borde med forskellige emner.  Man må højst være 15 

min ved bordet, så skal man videre til et andet.  

Forslag til emner ved bordene er Aula – trafik – skole-/hjemsamarbejde – IT, 

ipads. 

Ideer til flere emner sendes hurtigst muligt til Joy. 

Der var forslag om, at der skal være mad til de fremmødte. 

Joy laver indbydelse og sender ud. 

 

Punktet genoptages på næste møde. 

 

Sag nr. 15  Eventuelt. 

De ældste elever skal gøres bekendt med skolens beredskabsplan. 

 

Aula starter mandag i uge 43. 

 

 

Sag nr. 16  Personalenyt. 

Intet 

 

Punkter til næste møde: 

 Planlægning af dialogmøde d. 20. november 2019’ 

 Revidering af Princip for skole-hjemsamarbejde (Forslag fra 

arbejdsgruppen) 

 Retningslinjer for elevrådet. 

 Høringsvar til ændring i styrelsesvedtægten for skolevæsenet. 

 Lejrskoler 

 Orientering om basisoplysninger. 

 

 


