
 Alkestrupskolen – med hoved, krop 

og hjerte 
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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde 

samt besøg af dialogudvalget. 

 

Tid: Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 17.00-

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) 
suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 

To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse frem til kl. 
20.00  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmussen 
Næstformand i elevrådet: Victor Transe Sandstrøm 

  

 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Skoleudvalget Køge Kommune meldte afbud. Der afventes ny dato. 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

X 17.00 

18.00 

Besøg af Skoleudvalget Køge 

Kommune. Se særlig dagsorden. 

På aftenen er følgende tovholdere 

omkring: 

• Talebobler: Frederik 

• Brobygning: Kristina L. og 

Tina 

• Fælles arrangementer: Lou-

ise og Kristina K. 

• Tryghed og trivsel: Mette og 

Frederik 

O+D  

 

Gennemgang af Dolphs nytilflytterfeedback. 

 

Det ser fint ud. Enkelte undringspunkter om-

kring brugen af ipad/playstation/mobil i mobil 

diskuteres. Måske skal vi skrive os ud af det. 

Dem der undrer sig er blevet opfordret til at 

kontakte Jan omkring disse undringspunkter. 

X 18.00 

19.00 

Særligt julepunkt. Husk appetit.   

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 

B Er godkendt på forhånd. 

 

2. 

 

19.05 

19.15 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 10.de-

cember. 

Mundtlig O på mødet ved elevrep. 

O+? Elevrådet gennemgår hvad der har været oppe 

til debat i elevrådet. Nye bolde, basketboldnet-

tet, lærerskift mm. 

SB spørg ind til emneugernes indhold. Om elev-

rådet har fundet ud af mere. 

3. 19.15 

19.45 

Kommunikationspolitik 

Udvalg fra SB nedsat til at arbejde 

videre med oplægget fra MED. 

Proces sat i gang på skolen for evalu-

ering og ”ønsketænkning”, jævnfør 

nedenstående procesbeskrivelse: 

O+D+

? 

SB ønsker punkterne fra PostIt oplægget - såle-

des at de kan snakke ud fra de samme fokus-

punkter.  

Merete vedlægger her: 

• A. Forældremøder 

• B. Skolehjemsamtaler 
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1. LM/P-møde – Evaluering via digi-

tale post-its. (O ved CP på mø-

det) 

2. Inputs samles på MED og områ-

der identificeres til videre bear-

bejdelse. 

3. Områder deles med LM/P-møde - 

samt opstart omkring "ønskesce-

narier fremadrettet". Samme di-

gitale værkstøj. 

4. Inputs bearbejdes og tilbagemel-

des via MED til SB. - Eventuelt 

en runde i teams eller andet 

først. 

Tilbage fra MED/SB til LM/P-møde 
samt stillingtagen til det videre ar-
bejde. 

 

HUSK AULA-stormøde på Ha-

strupskolen torsdag d. 7/2 kl. 

18.00-20.30 for alle bestyrelser. Al-

kestrupskolen er tilmeldt. 

• C. Læringssamtaler/elevsamtaler 

• D. Ugeplaner 

• E. Info om ture/arrangementer/intra-op-

slagstavlen mm. 

• F. Konfliktepisoder i dagligdagen - herunder 

telefon/tekstbesked 

• G. Min Uddannelse, årsplaner mv. 

• H. Åben hus-arrangementer og forældre 

med i hverdagen samt fællessamlinger man-

dag/fredag. 

 

 

 

 

Alkestrupskolen er tilmeldt. 

De der kan - deltager! Meld til MF. 

4. 19.45 

20.00 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Efterår/vinter 

• Afholde skolefest 

• Evaluering af skolefest 

• Budgetopfølgning 

• Næste års budget 

• Opfølgning  

• APV 

• Udviklingsplan 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde 

Årshjulet medsendes som bilag ved 

hvert møde med farvemarkering af, 

de gennemgåede områder. 

Ingen af ovenstående punkter på 

dagens møde. 

D+B  

Gennemgået. 

 20.00 Pause 

5. 20.05 

20.30 

 Budget 2018. 

(Bilag uddeles ved mødet) 

O+?+

B 

MF gennemgår budgettet og overførsler 

mellem skole og SFO samt bevæge-

grunde/forklaringer. 

 

Finansiering af multibanen forklares. 

 

SB udtrykker tilfredshed med det fore-

lagte. 

 

6. 20.30 

21.00 

Forældre-bank O+D+

B 
Punktet skubbes til møde i januar. 
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7. 21.00 

21.10 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

• Mundtlig orientering fra del-

tagelse i årsmøde ved for-

mand/næstformand. 

Skolen:  

• Temadage og lærer/elev-

samtaler har været afholdt 

de sidste 4. 

• Supervisionsforløb for læ-

rere er godt i gang. 

• 11/12 har været APV-oplæg 

om trivsel for personale. Et 

gratis tilbud fra Køge Kom-

mune, vi har taget imod for 

både pædagoger og lærere. 

Personale: 

• Stilling opslået som fast læ-

rer. Dermed vikardækkes i 

perioden 1/1 til 1/3 som alle-

rede udmeldt til berørte klas-

ser/forældre. 

SFO:  

• Julen – Lucia mm. 

Personale: 

Elever: 

• Elevtilgang En elev i 2. 

klasse indskrevet pr 15/12.  

• 16 nu tilmeldte elever 0.kl 

19/20. Der forventes to 

mere.  

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Udendørslamper efterset og 

pærer skiftet her til den 

mørke tid. 

MED:  

• Næste MED møde 

9/1 2019. 

    O+? Inklusionsstrategi og høringssvar 

MF gennemgår vejleder-dokumentet. 

Visitations-dokumentet gennemgår. 

Nedsætning af arbejdsgruppe omkring kommu-

nens inklusionsstrategi. Høringssvarsfrist 18. ja-

nuar. Merete, Louise Gyrn og Mette L. 

Inklusionsmedarbejderne inviteres til dette ar-

bejde. 

SB årsmøde 

SB fortæller om deres nyligt afholdte årsmøde. 

SB tænker vi skal undersøge om deres kan sæt-

tes ressourcer af til et arrangement der hiver for-

ældre op til en temaaften. 

Invitere klasseforældreråd med til et SB-møde. 

Fernisering til forældrerådsmøder. 

Tilsyn principper. Måske en skabelon/ensartet-

hed i princippernes udformning. 

Ferieplan og placering af skoledage. 

MF informerer 

JF informerer omkring den nye multibane. For-

ventes at stå klar ultimo marts 2019. 

8. 21.10 

21.15 

Eventuelt:  Intet. 

x 21.15 

21.30 

Juleoverraskelse.   

Hus

k  

Kommende møder: ti 22/1, ma 11/2, ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende: 

• 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. 

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. 

 


