
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

   

 

Referat af møde 

Den 14. januar 2020 kl. 18.00 - 20.30 Konferencelokalet Afd. Falkenborg 

 

Formøde for forældrevalgte kl. 17.30 – 18.00   
 

MØDEDELTAGERE  

Finn Filsø 

Thomas Sander Hansen 

Sanne M. Sørensen 

Marie Frederiksen 

Morten Villadsen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Karin Egelund 

Gitte Andersen 

 

Ledelsesrepræsentanter: 

Joy Hansen 

Michael Christensen 

Elevrepræsentanter: 

Gabrijela Stojkovic 

Ayat Khaled Amair 

Fraværende: 

Morten Sørensen 

Rasmus Pedersen 

 

 

 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Sag nr. 3  Tilsynsrapporter for SFO fra den 13.12. og 10.12. 

Rapporterne vedhæftet. 

Pædagogiske ledere for SFO deltager ved behandling af dette punkt. 

 

Begge SFO’er er vurderet på 9 områder. Selv om der er forskelle på resultatet 

på de to SFO’er er der intet alarmerende i rapporterne. Rapporterne er 

brugbare og er blevet modtaget positivt hos personalet. 

 

SFO Falkenborg: 

Pædagogisk leder orienterede om, at det er en positiv rapport. Resultaterne af 
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rapporten er blevet drøftet på personalemøder med udgangspunkt i hvad der 

gør det muligt, at lave god pædagogik. Herunder blev der peget på blandt 

andet: et højt informationsniveau, personalet er meget fleksible og skarpe på, 

at bruge ressourcerne der, hvor det er nødvendigt og der er et godt 

samarbejde. Rapporten vil løbende blive drøftet på personalemøder, og danne 

grundlag for de videre udviklingstiltag på SFO Falkenborg. 

 

SFO Græse Bakkeby: 

Pædagogisk leder orienterede om de udviklingstiltag Græse Bakkeby har 

prioriteret på baggrund af tilsynsrapporten. Overordnet et fint resultat, hvor 

personalet og ledelsen har prioriteret at afdække hvordan SFO’ens fysiske 

areal kan optimeres, og gøres mere indbydende. Derudover skal IT teknologi-  

forståelsen og brugen af teknologi prioriteres. Græse Bakkeby begynder i 

februar at introducere 3. klasses børnene til Minecraft Education. 

Der har fra skoleårets start været et stort fokus på det professionelle 

læringsfællesskab, hvor lærere og pædagogerne har arbejdet ud fra dt 

pædagogiske grundlag, med henblik på at løfte fagligheden og arbejdet 

omkring de enkelte børn i skole og SFO. 

Resultaterne af rapporten bliver løbende drøftet med personalet på 

personalemøder, og danner grundlag for de videre udviklingstiltag på Græse 

Bakkeby. 

Forældrerepræsentanter spurgte ind ti,l at normeringen i SFO Græse Bakkeby 

påpeges som problematisk i rapporten. 

Skoleleder Joy oplyste, at det ikke fremgår af rapporten at normeringen er et 

problem, men at personalet har for stort et område i forhold til antal af voksne 

og børn. Normeringen er bestemt af børnetallet. Der kigges på, om man kan 

flytte ressourcer i form af faste medarbejdere fra om morgenen til om 

eftermiddagen. 

 

 

Sag nr. 4  Spørgsmål til informationsskrivelse. 

Bilag vedhæftet 

 

Afd. Marienlyst er startet på projekt ”røgfri skole”. 1. august 2020 bliver alle 

skoler røgfri. 

Elever tilbydes rygestopkursus.  Foreløbig har 3 elever meldt sig. Det forventes 

at der kommer flere. 

5.3. afholdes fælles elevrådsdag for elevrådene på Trekløverskolen. 

 

Sag nr. 5  Nyt fra elevrådet. 

Elevrepræsentanterne fortalte, at det har været en rigtig god december på 

afd. Marienlyst.  Julearrangement og julebanko var en stor succes.  

Elevrådet holder årets første møde torsdag d. 16.1.  Her skal der bl.a. tales om  

hvilke aktiviteter 7. kl. ønsker i frikvartererne. 

På spørgsmål om plan ved skoleskyderi kunne skoleleder Joy oplyse, at planen 

er lavet. Planen udleveres ikke til eleverne. 

Mht økonomi til projektopgave opfordres eleverne til at tale med lærerne om, 
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hvad de har brug for til deres opgave. Læreren aftaler derefter med ledelsen, 

hvad der må bruges. 

Der er bevilget 5.000 kr. fra central pulje til elevrådet i forbindelse med projekt 

om røgfri skoletid. 

 

 

Sag nr. 6  Opdatering af årshjulet. 

Bilag vedhæftet. 

Ingen opdateringer af årshjulet. 

 

 

Sag nr. 7  Høringssvar for fælles vision for folkeskolerne i Frederikssund. 

Bilag vedhæftet. 

Forslag om, at der som overskrift står det oplagte – naturlige valg. 

Bestyrelsen ser frem til at visionen omsættes til reel handling. 

Sanne laver forslag til høringssvar.  

Høringssvar skal være i forvaltningen senest d. 17. januar 20, kl. 12.00. 

 

 

Sag nr. 8  Udtalelse til kvalitetsrapport. 

Materialet er tidligere sendt til bestyrelsen. 

Udkast til udtalelse vedhæftet. 

 

Generelt set er skolens faglighed ikke tilfredsstillende. Der har på mange 

områder været et fald i resultaterne. 

Alle skoler i kommunen skal udarbejde to handleplaner. Den første handleplan 

har fokus på indsatser på 8. og 9. årgang, den skal være klar d 22. januar. 

Den anden plan skal gælde hele skolen og skal beskrive hvordan fagligheden 

øges. Denne plan skal være klar i løbet af foråret. 

Der udsendes brev til forældre på 8. og 9. årgang om hvilke tiltag, der sættes i 

gang. 

På afdeling Marienlyst er klasserne startet med et læseprogram, der hedder 

FrontRead. Det er et program, der træner grundlæggende læseevner og øger 

læsehastigheden. Programmet er meget motiverende og eleverne er glade for 

det. 

Input til udtalelse skal sendes til Finn senest den kommende weekend. Finn 

udarbejder udtalelsen. 

Høringssvar skal være i forvaltningen senest d. 22. januar 2020. 

 

 

Sag nr. 9  Orientering om indskrivning til kommende 0. kl. 

Der planlægges med to 0. kl. på afdeling Falkenborg og en 0. kl. på afdeling 

Græse Bakkeby.  

Skolen afgiver elever til andre skoler, men modtager også elever fra andre af 

kommunens skoler.  

I uge 6 sendes breve til forældre om hvilken matrikel deres barn, skal gå på. 

Der arbejdes på forskellige tiltag for at øge interessen for Trekløverskolen 
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næste skoleår. 

 

Sag nr. 10  Orientering om basisoplysninger 

Bilag vedhæftet. 

Vikardækkede lektioner er højere sidst på året, da alle seniordage og 

omsorgsdage skal være afholdt inden årets udgang, og en del vælger at 

afholde disse dage i november / december. 

Generelt har skolen et lavt sygefravær blandt personalet pt.  

Orientering om basisoplysninger kommer på som punkt på mødet i april igen.  

Her ønskes vikardækkede lektioner udregnet i procent. 

I august udarbejdes en samlet orientering hvor der sammenlignes med sidste 

skoleår. 

Forældrerepræsentanterne ønsker at have stort fokus på vikardækkende 

lektioner og sygefravær, derfor kommer punktet som fast punkt hvert kvartal, 

og udregnet i procent, så det er nemmere for lægmand at tyde tallene. 

 

Sag nr. 11  Vedtagelse af Trafikpolitik for Trekløverskolen 

Bilag vedhæftet. 

Arbejdsgruppen har bl.a. haft møde med medarbejder fra Vej og Trafik. I løbet 

af foråret vil medarbejderen tage rundt til matriklerne og se på de 

udfordringer der er, samt undersøge om der er økonomi til forbedringer. 

Skolepatruljen bør være til stede hver dag og gerne til det ringer ind kl. 08.00. 

Trafikpolitikken er til forældrene, der laves et bilag til personalet. 

Trafikpolitikken – version 1 – blev vedtaget med enkelte ændringer. 

 

 

Sag nr. 12  Opsamling fra dialogmøde d. 20. november 2019. 

Bilag vedhæftet. 

Selv om der var relativt få forældre, der deltog i mødet er der kommet mange 

gode input og kommentarer. 

Ledelsen lægger en plan for, hvad der skal arbejdes med. 

 

Sag nr. 13  Godkendelse af Princip for lejrskole. 

Bilag vedhæftet. 

Princippet blev vedtaget. 

 

Sag nr. 14  Godkendelse af røgfri politik 

Bilag vedhæftet. 

Politikken blev godkendt. 

 

 

Sag nr. 15  Skolefoto kommende skoleår.  Forslag om igen at uddelegere valget 

af fotofirma til husrådene. 

Valg af fotofirma uddelegeres til husrådene. 
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Sag nr. 16  Eventuelt. 

Intet 

 

 

Sag nr. 17  Personalenyt. 

Der blev orienteret om afsked, og om 2 opsigelser 

 

 

 

Sag nr. 18  Rekruttering og fastholdelse. 

Forældrerepræsentanter har taget initiativ til mødet med ledelse og skolechef  

med baggrund i udtrykte bekymringer for fastholdelse af personale og 

rekruttering ved fremtidige ansættelser. 

Forældrerepræsentanter, ledelse og skolechef havde en længere drøftelse og 

kom frem til at starte med at kigge på Trekløverskolens værdier, og dermed 

arbejde med en forståelse af, hvad der er fælles for alle afdelinger og hvad 

der er særligt for de enkelte matrikler. 

  

 

Personale- og elevrepræsentanter deltog ikke ved behandling af punkt 17 og 

18.  

 

Punkter til næste møde: 

1. Orientering fra de pædagogiske ledere på afd. Marienlyst. 

2. Fraværsstatistik for personalet. 

3. Budget 

 


