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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Tid: Tirsdag d. 18.september 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 Skytt Laustrup  (16) 
Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 

Samt suppleant Ziggie Kiwa Sørensen (18) 
+ ny suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 

To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse 
frem til kl. 20.05  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmus-
sen 

Næstformand i elevrådet: Victor Transe 

Sandstrøm 
  

 
 
Jan Færgegaard 

Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 
Christopher Folkvard  

Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Victor Transe Sandstrøm 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Samt Velkomst til ny suppleant 

 

B Er godkendt på forhånd. 

 

Velkomst til Dolph 

2. 19.05 

19.25 

Rammerne for arbejdet i skolebestyrel-

sen – med udgangspunkt i slides fra intro-

mødet for nye bestyrelser 

O+D+

? 

Slides fra intromødet gennemgået i ple-

num. 

3. 

 

19.25 

19.30 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 10. september. 

Punkter fra dagsordenen: 

• Evaluering af ”Naturens dage”. 

O på mødet ved elevrep. 

• Rammer for frikvarterer, hvad sy-

nes eleverne (punktet blev ikke 

færdiggjort og er henlagt til kom-

mende elevrådsmøde) 

O+? Elevrådet fortæller om deres tur ud med 

deltagelse i møde for fælleselevrådet samt 

om fælleselevrådets funktion som videns-

formidler til det politiske niveau. Elev-

rådsrepræsentanterne fik kort introduk-

tion til det politiske arbejde/virke. 

 

Elevrådet har spurgt klasserne om natu-

rens dag. Delte meninger. Men generelt 

god. Kunne ønske lidt flere voksne til at 

hjælpe og lidt mere tid til at bygge og 

flyve med drager. De store elever kunne 

forberedes lidt bedre på at kunne hjælpe 

de små på fx temadage (dragebyg mm). 

 

Elevrådet har hjulpet med at samle teg-

ninger sammen til høringssvaret. 

4. 19.30 

19.50 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Sept.: 

•Møde med klasseforældreråd 

•Deltagelse i forældremøder 

•Skolestart - status antal elever/LÆ/PÆD 

D+B Stort set alle klasseforældreråd er opdate-

ret. Der udsendes invitation til det fælles 

forældreklasserådsmøde d. 19/9-2018 fra 

skolebestyrelsen.  

SB diskuterede indholdet for mødet. 



 

 

 

Alkestrupskolen, Byvej 31-33, 4682 Tureby, tlf. 5667 2920  Side 2 
 

•Status på elevråd  

•Skolefest (Sidste fredag i okt. fremover) 

•Lærerens dag 

•Skole og forældre landsmøde 

•Skal der afholdes fælles forældremøde? 

•Beslutning omkring fokuspunkter 

•Udviklingsplan endelig udgave 

•Trivselsmåling personale (lige år) 

Okt.: 

•Ikke noget skolebestyrelsesmøde 

•Afholdelse af møde med klasseforældreråd

Evt. kun med udvalgte klasseforældreråd. 

Afholdes før efterårsferien. 

•Afholdelse af skolefest sidste fredag i okt. 

 

Her under: D/B om Planer for Skolebesty-

relsens arrangementer: Møde for foræl-

dreråd: Torsdag d.27/9-2018 kl. 18.30-

20.00 i SFO samt Skolefesten sidste fredag 

i oktober 26/10. 

Lærernes/personalets dag fredag d.5/10? 

Årsmøde for skolebestyrelser? 

 

Skolefesten 26. okt. Gruppen:  

Louise, Kristina K, Kristina L og Mette. 

Alle medlemmer af SB + MF deltager. 

 

Personaletsdag. Diskuteredes/beslut. 

 

Skole&forældrelandsmøde deltager to re-

præsentanter Fra SB i.  

 

Fælles forældremøde: Det kan ikke nås i 

år. Der tænkes gode tanker om dette 

punkt. Ziggie laver et oplæg (invitation?) 

til dette punkt/projekt. 

 

Fokus i år er at gennemgå skolens prin-

cipper. (Føre tilsyn med principper). 

 

Diskussion omkring relevansen og tids-

forbruget på gennemgang og eventuelle 

ændringer af principper. 

5. 19.50 

20.05 

 

Høring af ferieplan 2019/2020 og 

2020/2021: 

Skoleudvalget har på mødet den 5. septem-

ber 2018 behandlet vedlagte forslag til fe-

rieplan for de kommende to skoleår. Forsla-

get behandles i Byrådet den 23/10 2018.   

Bemærkninger til forslaget skal sendes 

senest den 20. september 2018. 

Se venligst bilag 180918-1a, 1b, 

D+B Skolen ønsker at kunne ændre lidt på sko-

lefridagenes placering ifht det fra forvalt-

ningen udmeldte forslag. Merete formule-

rer et forslag, som endeligt udarbejdes af 

formand/næstformand. Det kunne fx være 

at få muligheden for at holde skoledag en 

lørdag, ved at gøre mandagen i uge 33 til 

skoledag samt holde skolefri både torsdag 

og fredag i uge 1 2020.  

 20.05 Pause 

6. 20.10 

20.25 

Evaluering af: Skolebestyrelsesmedlem-

mers deltagelse i forældremøder: 

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) 

 

 

O+D+

E 

Skolebestyrelsen fortæller om oplevel-

serne fra forældremøderne i klasserne. 

Fælles oplevelse af, at forældrene satte 

pris på deltagelsen – og personalet ligeså. 

 

Forældreskrivelsen til 6. årgang omkring-

særlige arrangementer for klassen i årets 

løb, bruges i slide-format til præsentation 

på forældremødet i 6. klasse fremadrettet. 

7. 20.25 

20.35 

 Kort orientering om status for skolens 

budget 2018 v. MF 

Bilag uddeles ved mødet. 

O+D MF informerer om status uden bilag.  

Skolen har en sund økonomi. Der løbes 

lidt stærkt, og der er aftalt fordeling af de 

resterende midler SFO/Skole samt en 

buffer til overførsel til budget 2019. 

Skolebestyrelsen anerkender økonomien 

og betragtningen om brugen frem mod 

budgetårets afslutning. 

8. 20.35 

20.55 

Forslag til retningslinie for gaver mm. på 

Alkestrupskolen er drøftet i MED. For-

slaget anmodes fra MED indstillet til ende-

lig vedtagelse i SB på næstkommende SB. 

Se venligst bilag 180918-2 for O. 

O+D+

B 

MF informerer om retningslinien, der dog 

ikke går til beslutning, idet retningslinier 

ikke ligger indenfor beslutningsrammen 



 

 

 

Alkestrupskolen, Byvej 31-33, 4682 Tureby, tlf. 5667 2920  Side 3 
 

 for bestyrelsen. Bestyrelsen har dog alle-

rede godkendt budgettet med fordeling af 

midler overordnet set til området. 

9. 20.55 

21.10 

Om høringssvar til Sparekatalog 201922. 

O ved Louise – også om Dialogmøde med 

skoleudvalget for skolebestyrelser, samt 

evaluering ved alle. Opgaverne var: 

• Kristina PL & Kristina K - 

(underskriftsindsamling) 

• Louise - høringssvar 

• Tina og Ziggy - samler 

billagsmateriale  

• Tina - Facebook og opslag 

• Kristina - artikel 

• Skolen - laver tegninger 

• Billede af elever i ring om skolen. 

O+D+

E 

Formanden fortæller om arbejdet og ud-

fordringerne ved høringssvaret. 

Stor anerkendelse til alle i bestyrelsen for 

arbejdet og samarbejdet omkring udførel-

sen, samt til elever og personale på sko-

len for at byde ind. Også stor anerken-

delse for opbakningen fra lokalmiljøet 

med underskrifter og positive udsagn om 

skolen og skolens daglige virke.  

 

10. 21.10 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Skolen:  

• Dags dato har været workshop for 

alle PÆD/LÆ i regi af APV-forlø-

bet via MED-udvalget. O gives på 

mødet. 

• Supergode naturfaglige dage med 

emne om” Drager”. Alle elever var 

på tværs af klasser/aldre/kompeten-

cer. Eleverne evalueret dagene po-

sitivt. 

• Fin dag med ”Den store læsedyst”. 

Alle elever var på tværs af klas-

ser/aldre/kompetencer. Endnu ikke 

evalueret. 

Personale: 

• Ansættelsesprocedure i gang. Søgt 

profil med primært danskfaglige 

kvalifikationer samt N/T og idræt. 

Samtaler planlagt til 26/9 med del-

tagelse af Louise + ? ;SP; GR; CP; 

MF 

SFO:  

• Tirsdagene 7.lektion med under-

støttende undervisning for 4.-

6.klasse er kommet godt i gang. 

Personale: 

Elever: 

• Elevafgang: En elev 6.kl. flytter 

bolig til anden kommune.  

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Ny rengøringsassistent tiltrådt 

DANREN. 

• Køleskabe i klasser. Ingen har 

meldt tilbage med ønsker.  

    O+? Formanden informerer omkring et BUS-

møde (blevet medlem af borgergruppen 

for offentlig transport) 

TR informerer om APV forløb 

SFO/Skole pr. dags dato og historikken 

bag det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO planlægger med Rekorduger og Hal-

loween i efteråret. 
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• Svævebanen har fået græsunderlag 

og er kåben igen. 

• 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 

• MED-udvalget skal på konference-

dag fælles i Køge Kommune d. 

25/9 som opfølgning på TRIO-for-

løbet sidste år. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 21.25 

21.30 

Eventuelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden LUKKET PUNKT 

 Formanden:  

Ønske om punkt med forventnings-af-

stemning omkring kommunikation mel-

lem skole/hjem. Hvad kan man forvente. 

Sættes på næste SB-møde. 

 

Et par forældre har stillet deres IT-eksper-

tise til rådighed omkring MinUddannelse 

mm. SB melder tilbage at man er interes-

seret i dette tilbud og forsøger medtænke 

dette i fx fælles forældremøde. 

Hus

k  

Kommende møder: 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. Punk-

ter til kommende møder? 

• Forventningsafstemning omkring kommunikation mellem skole/hjem. Hvad kan man forvente. 

Sættes på næste SB-møde. 

• 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) 

• SB Årsberetning tages op. Fx drejebog. 

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

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

Referatet godkendes på forhånd, hvis ingen medlemmer har givet indsigelse inden 5 hverdage til forman-

den/skoleleder. I givet fald regnes referatet godkendt fra næstkommende skolebestyrelsesmøde og kan 

lægges på hjemmesiden og FB med udgangen af de 5 dage. 

 


