
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

   

 

Referat af møde 

Den 11. november 2019 kl. 18.00 - 20.30 Personalerummet på afd.  Falkenborg   
 

MØDEDELTAGERE  

Finn Filsø 

Morten Sørensen 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Marie Frederiksen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

Michael Christensen 

Elevrepræsentanter: 

Gabrijela Stojkovic 

Ayat Khaled Amair 

Fraværende. 

Morten Villadsen 

Rasmus Pedersen 

 

Der afholdes formøde for forældrevalgte kl. 17.30 – 18.00 

 

 R e f e r a t 
 

Sag nr. 1  Orientering fra pædagogiske ledere fra afd. Falkenborg 

Pædagogiske ledere Ulla Siglev og Christel Pedersen deltog ved dette punkt. 

 

Afdelingens mangfoldighed: 

På afd. Falkenborg oplever man en stor grad af mangfoldighed. Her går børn 

fra mange forskellige lande.  

Uge 48 er flexuge og her er emnet  Mangfoldighed.  

Fredag i uge 48 fremlægger alle årgange udvalgte dele af ugens arbejde. 

Forældre inviteres til at deltage. 

Godt samarbejde med Husrådet. Husrådet afholder møder 3 – 4 gange om 

året. 

Forældre inviteres til morgensamlinger en gang om måneden. 

Der afholdes 5 besøgsdage om året, hvor forældre kan overvære 

undervisningen i tidsrummet kl. 08.00 – 10.00. 

 

Indsatser for børn med mange forskellige behov. 

Der arbejdes med en model der består af 4 dele: 

1. En lokal indsats på skolen. 

2. Tværsteam 

3. Et tværfaglig samarbejdsforløb 
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4. En visitationsprocedure til specialpædagogisk bestand. 

 

Der udarbejdes handleplaner for børn med særlige behov allerede ved 

skolestart.  

 

Pædagogisk udvikling: 

Der arbejdes ud fra skolens pædagogiske grundlag for skoleåret 2019/20. 

Lærere og pædagoger arbejder sammen og laver fælles planlægning. Gode til 

at bruge hinandens kompetencer.  

Der afholdes fagudvalgsmøder og fagdage. 

Co-teaching er en måde at udnytte, at der er to voksne i klassen, så kvaliteten 

og inklusionen kan øges. 

 

Medarbejdere og samarbejde: 

Der er ingen langtidssyge på afdelingen pt. 

Der afholdes matrikelmøder på de enkelte afdelinger med deltagelse af både 

lærere og pædagoger. 

 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Sag nr. 3  Godkendelse af dagsorden. 

Punktet om basisoplysninger blev udsat til næste møde. 

 

 

Sag nr. 4  Spørgsmål til informationsskrivelsen. 

Bilag vedhæftet. 

Overordnet er Aula kommet godt fra start.  Der er dog nogle funktioner fra 

intra, som er savnet. 

Der skrives til alle forældre med opfordring til, at begge forældre logger på 

Aula og giver diverse tilladelser. 

 

Der er afholdt infomøder for forældre til kommende 0. kl. på begge afdelinger. 

Fremover skal indbydelser til info-møder lægges på skolens hjemmeside. 

Forældrenes ønske om bestemt afdeling, opfyldes så vidt det er muligt.  

 

Der indføres røgfri arbejdstid på afd. Marienlyst.  Det betyder, at det fra 

1.1.2020 ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden på afdelingen. 

 

På mødet i januar informeres skolebestyrelsen om resultatet af indskrivningen 

til kommende 0. kl.  
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Sag nr. 5  Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet på afd. MA har holdt møde d. 7.11.,  hvor man bl.a. planlagde årets 

julebanko, herunder sponsorgaver.  

Elevrådet har flere ønsker til forbedringer af både udendørs og indendørs 

arealerne. 

Elevrådet opfordres til at kontakte Adm. leder Michael og sammen med ham 

lave en prioriteret ønskeseddel til næste års budget. 

 

 

Sag nr. 6  Opdatering af årshjulet. 

Dato for info-møder om 0. kl. skrives i årshjulet og på hjemmesiden lige så 

snart datoen er kendt. 

 

 

Sag nr. 7  Høringssvar vedr. ændringer i Styrelsesvedtægt for Frederikssund 

kommunes Skolevæsen. 

Bilag udsendt tidligere. 

Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest d. 13. november 2019 

 

Der var ingen væsentlige kommentarer til forslaget. 

Finn udarbejder høringssvar. 

 

Sag nr. 8  Planlægning af dialogmøde den 20. november 2019. 

Mødet afholdes på afd Marienlyst. 

Mødet er delt i to.  Først en cafemodel hvor nedenstående punkter vil danne 

rammen, og efterfølgende vil man kunne mødes matrikelvis med husrådet og 

de pædagogiske ledere 

 

Punkter til drøftelse: 

1. Aula (Michael) 

2. Kommunikation (Morten V) 

3. Skole/hjem samarbejde ( Sanne) 

4. IT-strategi (Marie) 

5. Trafikpolitik (Thomas) 

6. Faglighed (Finn) 

7. Trivsel (Morten S) 

 

Der sendes en reminder ud til forældre. 

 

 

Sag nr. 9  Lejrskoler fremover. 

Fra næste skoleår er der lejrskole på 8 årgang med 2 overnatninger og på 5. 

årgang med 2 overnatninger. 

Nogle forældre undrer sig over, at man på andre skoler kan tage til udlandet 

på lejrskole. 

Joy oplyste, at udlandsture som regel kræver opsparing fra eleverne samt en 
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større forældrebetaling. 

 

Sag nr. 10  Retningslinjer for elevrådet. 

Bilag eftersendes. 

 

Retningslinjen tages til efterretning. 

 

Sag nr. 11  Orientering om basisoplysninger. 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

Sag nr. 12  Eventuelt. 

Formanden gjorde opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at bilag 

udsendes sammen med dagsordenen. 

Med den nuværende tidsplan for møde om og udsendelse af dagsorden, er det 

ikke altid muligt at have bilagene klar, når dagsordenen udsendes. 

 

 

Sag nr. 13  Personalenyt. 

Pædagogisk leder på afd. MA har opsagt sin stilling. 

Stillingen er slået op, og der afholdes ansættelsessamtaler d. 10. og 16.12.19 

om eftermiddagen. 

Finn og Marie deltager i samtalerne.  

Bestyrelsen ønsker en hurtig orientering, når der er opsigelser fra personale. 

Forslag om ekstraordinært møde om rekruttering og fastholdelse. 

Det blev besluttet, sætte punktet rekruttering og fastholdelse på dagsordenen 

i januar måned.  Der skal afsættes ca 1 time til punktet. 

Der udarbejdes en statistik om fratrædelser de sidste 2 år. 

 

 

Punkter til næste møde: 

1. Pædagogiske ledere fra afd. MA deltager i mødet. 

2. Revidering af princip for skole-hjemsamarbejde (Forslag fra 

arbejdsgruppen) 

3. Resultat af indskrivning til kommende 0. kl. 

4. Orientering om basisoplysninger. 

5. Rekruttering og fastholdelse  

 

 


