
 Alkestrupskolen – med hoved, krop 

og hjerte 
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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: onsdag d. 23.maj 2018 kl. 19.00-21.30 

 

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: Kathaj 

Fraværende uden afbud: Daniel, Noah 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

 

B Referat godkendt. 

 

2. 

 

19.05 

19.10 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 7.maj 

Punkter på dagsorden var bla.: Aftaler 

om svævebanen. 

Eleverne var meget optagede af at lave 

gode regler/rammer 

O+?  

Elevrødderne er blevet inviteret i sidste uge. 

De er fyldt op af dagens oplevelser fra bro-

bygning. 

MF orienterer om, at der har været uoverens-

stemmelser med det firma, der har sat den 

nye svævebane op. Når de er afklarede, læg-

ger vi lidt billeder ud. 

 

 

3. 19.15 

19.20 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Maj/juni: 

(gul=har været behandlet, grøn = be-

handles i dag, lilla=behandles senere) 

• Budgetopfølgning 

• Status på elevfravær  

• Rekruttering af elever 

• Opfølgning på arbejde i ud-

valg 

• Nationale test 

• Trivselsundersøgelse 

• Årsberetning 

• Konstituering i valgår 

• Planlægning af skolebestyrel-

sesmøder næste år 

O+D+

B 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen indvendinger. Årshjulet er godt og vil 

benyttes fortsat fremadrettet. 
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• Revidering af årshjul 

4. 19.20 

19.25 

Skolebestyrelsesvalg 2018. 

Planlægning af årets sidste møde 

med konstituering – hvordan? 

 

Forskudt valg…. Medlemmer pt: Tho-

mas (2014), Louise (2016), Kristina 

(2016), Rasmus (2014) og Mette 

(2016). 

Kathja (2017) og Tina (2017) er sup-

pleanter. 

 

Valgte uden valg er: 
Tina H. Damm - med børn i 0.- 1.- og 
3.klasse i skoleåret 2018/2019. 
Kristina P. Laursen - med børn i 1.- og 
5.klasse i skoleåret 2018/2019. 
 
Suppelant er: 
Ziggi K. Sørensen - med barn i 0.klasse i 
skoleåret 2018/2019. 
En suppleant fortsat vakant. 
 
Skolebestyrelsen konstituerer sig omkring 
posten som kommende formand ved sko-
leårets sidste møde. 
 

 

O+?+

B 
 
Forslag til lidt let mad ved årets sidste SB 

møde..  

 

Vi leder fortsat efter en suppleant. Her kan 

det være en mulighed at finde en på først-

kommende forældremøder i det nye skoleår. 

Opfølgning på næste møde, samt første møde 

i det nye skoleår. 

5. 19.25 

19.30 

Årsberetningen. Status og videre 

frem?  

O+D+

?+B 

Jan sender alle de billeder han kan finde fra 

Trivselsdagen. 

 

Der er afholdt et godt planlægningsmøde og 

alt er godt på vej. 

Årsberetningen kan vises på næste skoleårs 

første forældremøder ved en skolebestyrel-

sesrepræsentant. 

6. 19.30 

20.00 

Skal skolebestyrelsen lave en udta-

lelse i forbindelse med planlagt pro-

jekt fra Faxe Kommune om etable-

ring af grusgrav på Bjerredevej? 

Orientering ved Thomas 

 

Der sættes ekstra punkt ind her om-

kring høringssvar til besparelsesfor-

slag fra Skoleudvalget i Køge kom-

mune. 

 

 

O Skolebestyrelsesformanden har orienteret om 

projektet og skolebestyrelsen ønsker ikke at 

udtale sig yderligere - da projektet ikke har 

direkte indflydelse for/på skolen, og der er 

ikke bedt om høringssvar. 

 

Orientering omkring det nye besparelsesfor-

slag fra kommunen 

MF informerer om konsekvenser. Hvor det 

foreslås, at spare penge. 

MF informerer hvilke muligheder, vi i Alkes-

trup konkret har for at spare. Personale eller 

undervisningsmaterialer mm. 

 

SB forholder sig undrende til argumenterne 

og forklaringen bag udvælgelsen af udvalgte 

puljer. Især pkt 14. Det opleves som en uklar 

måde, at disse forslag bliver forelagt. 

Undren til Punkt 7, 8, 14, 13, 16, 17. 

SB finder, at besparelsen burde udmøntes li-

geligt efter elevtal. Fx udvalgte punkter deles 

ud til alle. 
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Er det en varig besparelse eller kun i indevæ-

rende år? 

Hvor er der brugt for meget?  

Udvalg nedsættes til at formulere høringssvar 

fra Alkestrupskolen ud fra ovenstående: Jan, 

Rasmus, Louise, Thomas, Merete. 

 

Pause 

20.00 – 20.05 

 

7. 20.05 

20.15 

Orientering om Nationale test 

Orientering gives på mødet ved Me-

rete 

O+? MF informerer.  

8. 20.15 

20.30 
• Orientering om Trivselsun-

dersøgelse for elever  

• Status på elevfravær  

Opdatering gives på mødet ved      

Christopher 

 

 

O+?+ 

D+evt.

B 

Trivselsundersøgelsen er først klar 1/6 

 

Elevfraværet blev diskuteret. Emnet tages op 

næste skoleår - især mht at klæde ny 0. klasse 

på samt førstegangsforældre. 

 

9. 20.30 

20.45 

Rekruttering af elever 

Opdatering gives på mødet ved Me-

rete 

O+?+

D+ 

evt. B 

MF informerer omkring elevtilgang. Elevtil-

gang på 9 indeværende skoleår (iberegnet 

hen over sommerferien til skoleåret 1819), 

samt yderligere elevtilgang på 2 som resultat 

af flere elever i kommende 0.klasse end i af-

givende 6.klasse. 

 

SB skal være OBS på at skrive artikler til fx 

dagbladet. Fx en presseansvarlig der kommer 

til diverse mærkedag. Tages op som punkt på 

første SB møde i det nye skoleår. 
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10. 20.45 

20.55 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

• Invitation til deltagelse i SB 

møde for formandskabet for 

skoleudvalget i Køge Kom-

mune bliver 11/12. 

Skolen:  

• Brobygningsforløb med Her-

følge er i gang. 

• ”Stjerneby” emnedage i uge 

20 blev stor succes.  

• OL-uge i uge 25 er ved at 

blive planlagt. 

 

Personale: 

• 2 lærerstillinger slået 

op. 

SFO:  

• Der arbejdes på plan-

lægning af koloni i 

uge 27 for hele SFO 2 

• Arbejdet med 

*0.klasse forsætter. 

• Onsdag i uge 32 har 

lærer og pædagoger 

fælles kursusdag fra 

9-19 med Tacha 

Elung. Vikarer ind-

købt til at passe SFO-

åbningstiden. 

 

Personale: 

• 1 stilling på SFO med funk-

tion af morgenåbner slået op. 

• Stillingsopslag på vej. Mundt-

lig O på mødet. 

 

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: 

• Vi har haft problemer med 

mange fejlalarmer, da de auto-

matisk dørlåse har haft 

”svigt”. ETK/Per er på sagen. 

• Mælkeskabet flyttes fra det 

lille rum ved idræt til gangen 

mellem kopirum og lærervæ-

relse. 

MED 

    O+?  
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• Forslag til retningslinie for ga-

ver mm. på Alkestrupskolen 

skal drøftes i MED.Tages på 

SB møde senere. 

• Psykisk APV er kommet. Der 

arbejdes i udvalget og med 

kolleger med denne. Kommer 

som punkt på næste SB  

møde. 

• Fysisk APV skal laves på hen-

holdsvis personalemøde og 

lærermøde. 

• Skoleårets planlægning er sta-

dig en del af møderne. Vi er 

nået til placering af opgaver, 

særlige dage osv. Fagforde-

ling færdig – på nær afledte 

konsekvenser i forbindelse 

med de to ledige stillinger.  

Yderligere O gives under luk-

ket punkt. 

 

 

 

 

11. 20.55 

21.00 

Eventuelt:  Rasmus: sommerhygge. God ide. De nye 

med. 

 

Forslag til skriv omkring Intra fra SB. 

 

 

12. 21.00 

21.30 

Lukket punkt  

 

 Orientering givet ved Merete 

Husk  Kommende møder:   21/6 18 

Punkter til kommende møde næste år? 

• 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. 

• Hvordan griber man elevfraværet an i SB (især ved skolestart og førstegangs forældre) 

• Presseansvarlig i SB-regi (rekruttering af nye elever)? 

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: 

 

 


