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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: Tirsdag d. 24.april 2018 kl. 19.00-21.30 

Før det ordinære møde, har vi valgmøde fra kl. 17.45 til 

18.45. 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 

 
Rasmus Krag (14) 

Kristina Kraul  (16) 
Louise Gyrn (16) 
Formand: Thomas Hjerrild Jensen 

(14) 
Mette Skytte Laustrup 
(sup) Tina Damm (17) 

(sup) Kathja Lionett (17) 
 
To elevrådsrepræsentanter fra 
6.klasse frem til kl. 20.15 

Noah Bendtsen 
Daniel Andersen 
 

  
 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Kathja 

Fraværende uden afbud: Noah, Daniel, Rasmus 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

0.  17.45

-

18.45 

Valgmøde 

Alle interesserede forældre er invite-

rede til at deltage. Dagsorden: 

Kl. 17.45 Skolebestyrelsens formand by-

der velkommen 

Kl. 17.50 KORT om: Skolebestyrelsen har 

arbejdet med fokus på udviklingsplaner 

og antimobbestrategi, samt samarbejdet 

med kontaktforældre og iværksat skole-

festen. Generel info ved skolebestyrel-

sesformanden samt mulighed for 

spørgsmål 

Kl. 18.05 Få indflydelse på skolen gen-

nem skolebestyrelsen – input fra Skole-

bestyrelsens medlemmer i år med mu-

lighed for fælles dialog medlemmer og 

fremmødte forældre 

Kl. 18.25 Skolebestyrelsens fremadret-

tede arbejde, og hvilke temaer kunne I 

foreslå, der skal arbejdes med? (dialog 

med og mellem forældrene og SB-

medlemmer) 

Kl. 18.35 Hvordan gør jeg, hvis jeg 

ønsker at stille op, hvem skal jeg 

Dialog  

 

Forskellige deltagere blev introduceret til 

skolebestyrelsesarbejdet. 
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henvende mig til? Direkte henven-

delse og opstilling muligt ved mødet.  

Kl. 18.40 Afrunding ved skolebesty-

relsens formand 

kl. 18.45 Afslutning. 

 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

 

B  

Ingen indvendinger. 

De skal også komme inden der er gået 5 dage 

og de lægges ud på FB. 

 

2. 

 

19.05 

19.10 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 9.april 

Punkter på dagsorden var bla.: 

• Hvordan går det med de øn-
sker der har været fra elevrå-
det?: 
Der er taget bestemmelse 
om, at en svævebane på 20 
meter vil blive anlagt fra 
Højen og ned langs det le-
vende hegn ved fodboldba-
nen.  

O+?  

MF fortæller om hvad der blev diskuteret i 

fælleselevråd. 

Vi var godt med herude. 

Elevrådet havde fremlagt deres arbejde til 

morgensamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 19.15 

19.20 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår: 

(gul=har været behandlet, grøn = be-

handles i dag, lilla=behandles senere) 

 

O+D+

B 

Nationale test og trivselsundersøgelse 

gennemgås på møde i maj. 
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• Evt. afholdelse af møde 

for alle forældre 

• Planlægning af næste sko-

leår. (nærværende møde) 

• Regnskabsafslutning  

• Skolefoto leverandør 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde 

• Skolebestyrelsesvalg i 

valgår (Valgmøde i dag) 
• Forår/sommer: 

• Timefordelingsplan (Opdate-

ring på nærværende møde) 

• Budgetopfølgning (nærvæ-

rende møde) 

• Indsats for rekruttering af ele-

ver 

• Trivselsundersøgelse (møde i 

april) 

• Nationale test (møde i april) 

• Dialogmøde med Skoleud-

valg…Kort tilbagemelding 

fra deltagere her og dialog 

om anvendeligheden 

• Opfølgning udvalgsarbejde 

• Årsberetning (nærværende 

møde) 

• Revidering af årshjul 

• Konstituering i valgår 

 

 

 

 

. 

4. 19.20 

19.45 

Skolebestyrelsesvalg 2018. 

• Kort evaluering af dagens 

valgmøde samt næste skridt.  

• Hvornår valg? (- Eller ej?) 

• Kandidatliste? 

• Næste skridt? 

Forskudt valg…. Medlemmer pt: 

Thomas (2014), Louise (2016), 

Kristina (2016), Rasmus (2014) og 

Mette (2016). 

Kathja (2017) og Tina (2017) er 

suppleanter. 

D+?+

B 

 

Skolebestyrelsesvalg: 

Kandidatliste. Hvordan og hvorledes den 

offentliggøres og kandidaterne informe-

res.  

Selve forløbet (og mulighederne) gen-

nemgås. 

 

Kandidatlisten er åben indtil på mandag 

30/4. Den offentliggøres 1/5. 

Merete skriver til alle forældre på intra 

om dette, samt specielt til kandidaterne 

efterfølgende med info om mulighe-

derne. 

 

 
 

5. 19.45 

19.50 

Årsberetningen. Status og videre 

frem?  

D+?+

B 

Der tænkes at lave en film igen. Meget min-

dre Thomas og mere børn/skole. 

Visuelle kroge? 

Ansættelsessamtaler, Legegrupper, Persona-

lets dag, årshjul, budget, statements fra med-

lemmer, fælles foreninger, med på åbent hus 

dage/motionsdage, skolefesten. 

Facon og anbefaling af legegrupper diskute-

redes. 
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Klasselæreren får tid til at være med på første 

forældrerådsmøde. 

 

6. 19.50 

20.00 

Invitation til deltagelse i SB møde 

for formandskabet for skoleudval-

get i Køge Kommune.  

Dato skal aftales 

Se bilag. 

 

D+B To datoer er valgt: 20/11 og 11/12. MF skri-

ver til skoleudvalget om de to muligheder, 

også får vi SB møder næste år til at passe ind 

i relevant dato. 

7. 20.00 

20.05 

Dialogmøde med Skoleudvalg samt 

om oplæg fra Per Schultz Jørgen-

sen.  

 

• Kort tilbagemelding fra delta-

gerne. 

• Dialog om anvendeligheden i 

SB-arbejdet og på skole/SFO. 

 

O+?+

B 

Elever skal lære at tage ansvar. Kærlighed er 

ikke nok. Struktur og kendte forventninger. 

 

Slides og et oplæg omkring dette er oplagt til 

det fælles forældremøde. 

Pause 

 

 

8. 20.10 

21.00 

 Skoleårets planlægning.  

Orientering med opdatering om-

kring timetalsplan.  

Slides vises ved mødet for fælles dia-

log 

• Dagens organisering for ele-

verne. 

• Uddybning af omtalen ved 

MF i mail omkring ”mang-

lende undervisningstid for ele-

verne. 

• Læringssamtaler, forældre-

rådsmøder og andre samar-

bejdsfora lærere/pædago-

ger/elever/forældre. 

• Timetalsplan mv.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O+?+

B 

 

MF gennemgik forskellige slides. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med oriente-

ring og tilrettelæggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS om elevsamtaler. 

Bestyrelsen gjorde opmærksomme på, at 

disse var et særligt fokuspunkt for bestyrel-

sen, at der kunne afholdes to gange lærings-

samtaler, idet man til gengæld havde planlagt 

med kun en skolehjemsamtale for at give 

plads til disse. 

Skolen vil forsøge at efterkomme ønsket/af-

talen fra tidligere år om at gøre plads til mu-

lighed for to elevsamtaler i skemaet/tema-

dage/emneuger etc. Indskolingen skal være 

SÆRLIG opmærksom at bruge deres holdti-

mer til at EFFEKTIVT at afholde elevsamta-

ler. 
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9. 21.00 

21.15 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Skolen:  

• Skole og SFO anlægger for 

fælles økonomi en svævebane 

fra Højen og 20 meter ned på 

fodboldbanen langs skellet. 

Idrætsforening i Alkestrup ta-

get med på råd. 

• Vi har haft koncert med kine-

sisk klangunivers 10/4. 

• Vi får forsker på besøg 25/4 

under ordningen ”Book en 

forsker”. Oplæg om ”Var der 

virkelig en vikingetid” 

• En fælles gruppe af elever 

0/1.klasse har været til kon-

cert i Køge. 

• Skolehjemsamtalerne er alle 

ved at være afholdte. 

• Brobygningsforløb med Her-

følge skole kommer i uge 21 

og 22. Desuden Skolepatrulje-

dag for 6.klasserne i KBH. 

• ”Bæredygtig by” emnedage i 

uge 20 med åbent hus onsdag 

aften, eleverne skal snart 

vælge værksteder.  

• OL-uge i uge 25 er ved at 

blive planlagt. 

 

Personale: 

• Punkt på lukket møde 

 

SFO:  

• *-0-børn kommet godt i gang 

på SFO. 

• Pædagoger har haft 2. kursus-

gang med Tacha Elung. Kort 

mundtlig O på mødet herom. 

    O+?  
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Personale: 

• Stillingsopslag på vej. Mundt-

lig O på mødet under lukket 

punkt. 

 

Elever: 

• Lige nu kommende 0.klasse 

til 18 elever/4 piger og 14 

drenge. Tvillingepigepar som 

tilflyttere er indskrevet pr 1/8.  

 

Nyt om bygninger: 

• Kort O på mødet ved Merete 

om mulig anvendelse af lo-

kale/arealer på skolen til brug 

for børnehaven. 

MED 

• Forslag til retningslinie for ga-

ver mm. på Alkestrupskolen 

skal drøftes i MED.Tages på 

SB møde senere. 

• Skoleårets planlægning fylder 

på møderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen blev af forvaltningen bedt om til at 

finde lokaler til børnehaven i eksisterende 

skolebygninger grundet højere børnetal til 

børnehaven fra august 18. Ledelsen fandt fire 

gode muligheder. Under et møde med arki-

tekt m.fl. fandt man en 5. mulighed. Vi ven-

ter i spænding på en afgørelse. 

 

 

10. 21.15 

21.20 

Eventuelt:  Tina spørg indtil om grundlovsdag er møde-

dag. CP har fjernet noten om at det er en mø-

dedag. 

 

 

 

11. 21.20 

21.30 

Lukket punkt  

 

 Der var et punkt under lukket punkt. 

Husk  Kommende møder:   23/5 18, 21/6 18 

Punkter til kommende møde 

• Oprydning/revidering i skolens principper og skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbej-

det i MED omkring kerneopgaven og fokus på læringsmålsansvar. 

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

• Mere tid til snak om SFO (lukkeuger, økonomi og aktiviteter) 

• Legegrupper og evaluering af forældrerådsarbejdet tages på SB møde i juni. 

• Udkast til en dagsorden fra udvalg omkring fælles forældremøde (Tina, Mette og Kathja) 

• SB Årsberetning tages op. Fx drejebog. 

D: Drøftelse – S: Sparring - O: Orientering - B: Beslutning - ?: Hvis spørgsmål så dialog 

Husk at melde afbud til formand eller skole, hvis du er forhindret i at møde. 

Referatet godkendes på næstkommende skolebestyrelsesmøde: 

 

 


