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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Torsdag d. 22. august 2019 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)) 
suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  

 
To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse 
frem til kl. 19.45  
Formand i elevrådet:  

Næstformand i elevrådet:  

Marius 6kl 
Casper 6kl 

  
 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Sunneva, Jan,  

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra sidste møde. B Det er godkendt. 

 

Velkomst til alle efter sommerferien. 

 

2. 19.05 

19.10 

Nyt fra elevrådet: 

Nyt elevråd valgt. Repræsentanter for 6.kl er 

Marius og Casper. Første møde ligger 29/8, 

derfor kendes formand/næstformandsforde-

lingen endnu ikke. 

O+?  

Velkommen til de nye elevrådsrepræ-

sentanter. Introduceres til formen og 

forventningerne. 

 

3. 19.10 

19.20 

Årshjul for skolebestyrelsen: (indsat 

aug./sept.) 

•Årshjulet medsendes som bilag ved hvert 

møde med farvemarkering af, de gennemgå-

ede områder.  

• Dialogmøde med skoleudvalg – er 

flyttet til 10/10. 

• •Forslag til skolebestyrelsens fo-

kuspunkter for skoleåret – Kom-

munikationspolitikken? Skal være 

færdig i år. Se selvstændigt punkt. 

• •Sommerhygge for skolebestyrel-

sen – Nedsættelse af udvalg? 

• •Skolefest – Nedsættelse af udvalg. 

• •Lærerens (Personalets) dag – 

hvilken dato, hvem er tovholder? 

D+B SB fordeler opgaverne i SB ligeligt. 

Uddelegering og tovholder og godt fra 

start er planen.  

Kommunikationsstrategien: Dolph, 

Krisitina x2, Louise. 

Dialogmøde (10/10): Louise & Kristina 

+ flere der måtte have lyst og interesse. 

Høringssvar: Louise, Mette m.fl. 

Skolefest 25 okt.:  Mette, Tina, Kristina 

L. planlægger. Hele bestyrelsen delta-

ger. 

Personalets dag 4. okt: Dolph, Louise 

Indskrivning (Marts): Louise 

Landsmøde (skole/forældre): Louise og 

Kristina K. 

Årsberetning (Maj/Juni): Louise, 

Dolph, Kristina K. Tina, Kristina L. 
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• Forældremøder, Møde med klas-

seforældreråd, Deltagelse i foræl-

dremøder.– Se selvstændigt punkt 

• Skolestart - status på antal elever 

og nye lærere og pædagoger. Se 

under: Nyt fra…. 

• Status på elevråd. Se punkt 2. 

 

Fælles forældremøde: Kristina L. 

Tina, Dolph, 

Principper (tjek): Louise, Kristina K., 

Kristina L. MF. 

 

4. 

 

19.20 

19.45 

 

 Forældremøder og forældrerådsarbejde. 

Årsberetning for skolebestyrelsen skal vises 

til møderne? Deltager SB repræsentanter i 

forældremøder?  

Møderækken er:  

• 0.kl, 11/9 - Louise 

• 1.kl, 28/8 - Tina 

• 2.kl, 4/9 - Tina 

• 3.kl, 4/9 – Dolf  

• 4.kl, 2/9 - Tina 

• 5.kl, 28/8 – Louise, Kristina K 

• 6.kl, 26/8 - Mette 

Alle møder fra 17.00 til 18.30. 

O+?+

D+ B 

Teams er bedt kontakte/orientere om 

dagsorden til skolebestyrelsesmedlem-

met. 

MF deltager desuden i 0.- og 1.klasses 

forældremøder.  

5. 19.45 

20.00 

Orientering om den foreløbige udmønt-

ning af besparelseskataloget fra foråret. 

Orientering på mødet ved skoleleder om den 

foreløbig besluttede konkrete konsekvens. 

O+? MF informerer. 

Der ventes på økonomiske tildelingsud-

meldinger fra regeringen til kommu-

nerne. Derfor er alt ikke vedtaget kom-

munalt endnu. 

De enkelte ting, der er vedtaget på 

BUF-området - gennemgås. 

 20.00 

20.10 

PAUSE 

6. 20.10 

20.30 

Orientering om MU og Aula. CP orienterer. 

 

O+?  Orientering/indblik givet om: 

• Minuddannelse – ugenoter 

• Aula hjemmeside 

• Aula smugkig 

7. 20.30 

20.55 

Kommunikationspolitikken.   

• Kort info om processen hos persona-

let ved GR/SP/CP/JF/MF på mødet. 

• Information om kommende undersø-

gelser i regi af Køge kommune ”ind-

sigt”. 

• Dialog om mulighederne i processen 

fremadrettet. 

• Det videre arbejde i SB-udvalget om 

kommunikationspolitikken – hvor-

dan gør vi? 

• Kort om resultat af forårets trivsels-

målinger. (CP) 

 

O+D+

? + B 

MF informerer om den igangværende 

proces omkring kommunikationspoli-

tikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP og MF gennemgår resultaterne fra 

indskoling og mellemtrin. 
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8. 20.55 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen:  

Skolen:  

• Skemaudfordringer i forbindelse 

med kortere skoledag mv. 

• Fagdage/emnedage aftalt til at vare 

fra 8.00 til 14.00 uanset klassetrin. 

Timerne hentes indskol. på de kor-

tere skoledage, mellemtrin ved eks-

kursioner med længere skoledage. 

• Den nye hjemmeside i proces. 

Personale:  

• - To personaler på længere kursus med 

kompetenceudvikling. (Tidligere tre årlige 

kursister) 

• - Fælles kompetenceudviklingsforløb er nu 

planlagt med supervision via PPR/forebyg-

gende rådgiver. 

• - Afslutning af sidste års kompetenceudvik-

lingsforløb med supervision 30/9 med Ta-

cha Elung. 

SFO:  

Personale: 

Elever:  

To nye elever i 6.klasse, En ny elev i 

5.klasse,To elever stoppet i 6.klasse, 

En elev stoppet i 5.klasse. En elev stoppet i 

4.klasse. 

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Toma-gruppen A/S nu rengøringsud-

byder. Samarbejdet langsomt i gang. 

• Nyt undervisningslokale/stamklasse 

etableret – nu 4.kl.  

• Håndarbejde etableret ved sløjd. 

• Udfordringer når fast inventar ”står 

af”. Yderligere o på mødet ved MF. 

MED:  

• Charlotte Stegmann valgt til AMR 

igen for 2 år.  

• Første MED møde 17/9. 

    O+? Ingen større skemaudfordringer. 

 

Læsebånd, morgensang og fagfag dis-

kuteres i plenum. Der er styr på det, 

men ja enkelte små fag kan rammes af 

morgensang, men det løses internt. 

 

SFO informerer omkring sommerfest. 

Der gøres opmærksom på problemstil-

lingen med, at dagen altid ligger når der 

er Køge Festuge. 

9. 21.25 

21.30 

Eventuelt:  MF informerer omkring et lukket punkt. 

Hus

k  

Kommende møder: Hvilke punkter ønskes specielt kommende år – et fokusområde?   

• 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. 

• Årets møderække: 22/8, 18/9, 29/10, 25/11, 17/12, 22/1, 2/3, 2/4, (30/4), 13/5, 9/6 

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. 
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