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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: Torsdag d. 23.august 2018 kl. 19.00-21.30 

 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 
 

 
Formand: Louise Gyrn (16) 
Næstformand: Kristina Kraul  (16) 

Mette Skytte Laustrup  (16) 
Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 

Samt ny suppleant Ziggi Kiwa Sørensen (18) 
 
To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse (hå-

ber vi) 
frem til kl. 19.30  
Phillip Vagn Rasmussen 
Victor Transe Sandstrøm 

  

 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Sunneva, Mette 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

B Er godkendt på forhånd. 

 

Velkomst til ny suppleant og de to elev-

rødder. 

 

Elevrådet vælger formand og næstfor-

mand på årets første mandag d. 27/8. 

 

Kort gennemgang af rammerne for skole-

bestyrelsens arbejde.  

På kommende SB møde vil gås lidt mere 

i dybden med dette med udgangspunkt i 

slides fra intromødet for nye bestyrelser. 

Suppleanter i SB Alkestrupskolen delta-

ger på lige fod med ordinære bestyrelses-

medlemmer. Dog har suppleanter ingen 

stemme ved afstemninger i skolebestyrel-

sen. 

 

2. 

 

19.05 

19.10 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 11.juni, hvor 

vi holdt afslutning af årets møder og alle 

suppleanter var inviterede med.  

I denne tid vælges elevrepræsentanterne – 

og på førstkommende møde vælges for-

mand/næstformand i elevrådet. Læreran-

svarlig er CL, og i hendes fravær SP. MF 

deltager også i møderne. 

Næste elevrådsmøde er d. 27/8. 

O+? Årets første elevrådsmøde afholdes i næ-

ste uge 27/8. 

Elevrådet fortæller om skolestart. Det var 

godt, men eleverne i 6.kl synes, der er 

lagt hårdt ud med meget arbejde fra start. 

Elevrådet fortæller om elevmæglerkorp-

set. At processen er i gang, og de skal på 

kursus. 
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Skolepatruljen er også i gang med et par 

dages forsinkelse. 

Skolepatruljen skal aftales/planlæg-

ges/oplæres i slutningen af 5. klasse. 

3. 19.15 

19.30 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

August: 

•Konstituering af skolebestyrelsen  

•Forældremøder 

•Dialogmøde med skoleudvalg 

•Høringssvar til omprioriteringskatalog 

•Forslag til skolebestyrelsens fokuspunkter 

for skoleåret 

•Sommerhygge for skolebestyrelsen 

Sept.: 

•Møde med klasseforældreråd 

•Deltagelse i forældremøder 

•Skolestart - status på antal elever og nye 

lærere og pædagoger 

•Status på elevråd  

•Skolefest (ændret til sidste fredag i oktober 

fremover) 

•Lærerens dag 

•Skole og forældre landsmøde 

•Skal der afholdes fælles forældremøde? 

•Beslutning omkring fokuspunkter 

•Udviklingsplan endelig udgave 

•Trivselsmåling personale (lige år) 

Her under mulighed for SB medlemmer at 

deltage i årets forældremøder. 

 

 

O+D+

B 

Orientering ved SB-formand om forvent-

ninger til SB-arbejdet og medlemmernes 

deltagelse. 

Alt det gode vi gør allerede, men nye fri-

ske pust er også velkomne. 

Medlemmerne melder ind med deres be-

væggrunde for at være i SB: 

- Indflydelse 

- Skabe og sætte sit præg på gode 

ting 

- Gøre en forskel 

- Få projekter i hus. 

- Få nye ideer på bordet. 

- Få indflydelse på sit/sine børns 

skolegang. 

- Være et forbillede for andre 

skole. 

- Frisk pust. 

- Jeg føler allerede jeg er med til at 

gøre en forskel. 

- Give sin mening til kende. 

- Tage initiativ. 

 

Skolefesten afholdes fremover sidste 

fredag i oktober ved Skolebestyrelsen. 

 

Skolebestyrelsesmedlemmers’s deltagelse 

i forældremøder fordelt: 

21/8 17-19.30: 5.kl (Mette) 

5/9 17.15-19.00: 0.kl (Tina 0. kl og 

Ziggy) 

6/9 17-18.30: 1.- + 6.kl (Tina 1. kl og 

Ziggy 6. klasse) 

11/9 17-18.30 2.- + 3.- + 4.- kl. (Tina 3. 

kl., Louise 2./4. og Kristina 2./4.) 

 

Legegrupper: Fast aftalt til altid at etable-

res i 0. klasse igangsat ved skolebestyrel-

sesmedlemmer via forældrerådet, og evt. 

med klasselæreren som sparringspart på 

gruppernes udformning. Det forventes, at 

legegrupper holdes i hævd i klassen af sig 

selv der efter. 

 

Skolebestyrelsens møde for forældreråd 

afholdes: Torsdag 27/9-2018 kl. 18.30-

20.00 i SFO. 

 

4. 19.30 

21.00 

Budget med Sparekatalog 2019-2022. 

Høringssvar skal indgives senest 6/9. 

O+D+

B 

SB diskuterede holdning og respons på 

sparekataloget. 
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Bilag uddeles på mødet. Sparekataloget kan 

ses på Kommunens hjemmeside. 

O ved Louise/MF. 

Der aftales at lave høringssvar samt 

trække på andre kanaler også.  

Bilag til høringssvaret skal være en bog 

med udsagn og tilkendegivelser fra bor-

gere, foreningslivet, tegninger fra elever 

mm. 

 

SB ønsker på sigt at få et medlem til at 

være medieansvarlig. For nærværende 

skrives en eller flere velovervejede ar-

tikler med afledte effekter af lukning af 

skolen. 

 

Der skal udarbejdes et opslag på FB om 

hvad der er brug for hjælp til, hvem man 

kan rette henvendelse til. 

Opgavefordeling: 

• Kristina PL & Kristina K - 

(underskriftsindsamling) 

• Louise - høringssvar 

• Tina og Ziggy - samler 

billagsmateriale  

• Tina - Facebook og opslag 

• Kristina - artikel 

• Skolen - laver tegninger 

• Idè: billede af eleverne i ring 

om skolen. 

 

Pause – efter behov eller: 20.00 – 20.05 

5. 21.00 

21.15 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

• Intromøde for skolebestyrelser. Et 

medlem tilmeldt.  

• Dialogmøde for skolebestyrelser 

3/9 2018, kl. 19.00 – 20.30 i perso-

nalekantinen. Dagsorden afventes. 

Deltagere fra Alkestrup? 

Skolen:  

• Skolen er gået med i et N/T-forløb 

”ultrabit” for 4.klasse. 

• Personalet fik stort udbytte af den 

fælles pædagogiske dag med Tacha 

Elung – både fagligt og socialt. Vi 

planlægger med en dag sammen 

igen i efteråret, hvor vikarer vareta-

ger SFO mellem 14-17. Workshop 

omkring APV tildelt gratis fra 

Køge Kommune. Desuden en an-

den dag et oplæg for hver persona-

legruppe særskilt. 

Personale: 

• Christina Sonne har orlov fra 1/9 til 

30/11. To vikarer vil varetage hen-

    O+? Punktet var udelukkende skriftlig oriente-

ring. 
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des skema: Michelle Hansen (ud-

dannet lærer) og Gisela Nielsen 

(ansat på SFO). 

• Nye lærere kommet godt fra start.  

• Gunvor gik på barsel 15/8. Espen 

med fra første skoledag i år i 0.kl, 

og varetager nu en del af Gunvors 

undervisningsopgaver. 

SFO:  

• Det blev en fantastisk ko-

loni med godt vejr og 

glade børn… også selv om 

der var grillforbud. 

• O på mødet JF ”somme-

rens gang”.  

Personale: 

• Morgenåbner, Susanne, er 

kommet godt i gang og li-

geledes Gisela i eftermid-

dagstimerne. 

Elever: 

• Stor 0.kl med 18 elever 

kommet godt i gang – alle 

klasser godt i gang. Også 

elevtilgang i 3.klasse, samt 

en tilbagegang på 2 elever 

i 5.klasse (kendt før fe-

rien). 

Samarbejdet:  

• Teamsamarbejdet er startet godt 

op.  

• Både pædagoger og lærere plan-

lægges om muligt at være med til 

forældremøder/shs i de yngste 

klasser. 

Nyt om bygninger: 

• Hovedrengøring foretaget som be-

stilt. 

• SFO samt vindskeder mm på flere 

af skolens bygninger er blevet ma-

lede. 

• Køleskabe i klasser – vi vil spørge 

kommende forældreråd til rengø-

ring samt evt. nyetablering af så-

danne.  

• Svævebanen afventer godt græsun-

derlag, før den åbnes endeligt. 

Mundtlig O ved Merete. 

• Plantekasserne i skolegården har 

fået ny jord, vi (har SB idéer?) ser 

på mulige donationer af planter, og 

3.klasse vil i N/T passe planterne. 

MED 
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• Forslag til retningslinie for gaver 

mm. på Alkestrupskolen er drøftet 

i MED. Tages på kommende SB 

møde. 

• Endelig formulering af værdierne 

vedtaget, og sættes på som selv-

stændigt punkt ved kommende SB-

møde: 
Alkestrupskolen 

• Hoved, krop, hjerte (tidligere vedtaget)  

Skolebestyrelse (tidligere vedtaget) 

• Tryghed 

• Trivsel 

• Fællesskab 

• Samarbejde 

MED: Via socialt samvær, anerkendelse 

og arbejdet med fagligheden, danner vi 

sammen det hele menneske. 

6. 21.15 

21.30 

Eventuelt:   

Hus

k  

Kommende møder: ti 18/9, ti 30/10, ma 19/11, ti 11/12, ti 22/1, ma 11/2, ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 

12/6. Punkter til kommende møder? 

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

det i MED omkring kerneopgaven. 

• 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. 

• 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: 

 


