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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Onsdag d.18.september 2019 kl. 19.00-21.30 

Dato ændret til 23.september 2019 grundet stort fra-

fald d. 18/9. 

 

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: Marius Magnan 6.kl 

Næstformand i elevrådet: Casper Møl-

gaard 6.kl 
 

  
 
 

Jan Færgegaard 
Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 

Christopher Folkvard  
Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Jan, Kristina P. L., Ziggie 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form Referat 

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

 

 

2. 19.05 

19.10 

Nyt fra elevrådet: 

Marius og Casper orienterer om deltage i ar-

rangement i fælleselevrådet 12/9. 

Desuden mundtlig orientering om årets første 

elevrådsmøde.  

O+?  

Der orienteres om fælleselevrådet og de 

lærte andre elevrødder i kommunen at 

kende. Der blev arbejdet med cases. 

 

Til elevrådet var der afstemning om-

kring lokationen for skolefesten. 3 for 

gymsalen og 2 for SFO. SB spørg ind til 

hvad formand og næstformand oplever. 

De store synes det er mere fest og dans 

agtigt i gymnastiksalen. 

 

Vi har haft besøg af danske skole-ele-

ver. De fortalte bl.a. omkring elevtele-

fonen. 

 

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 kl. 17.00 til 18.30. 

D+B  

Skolefest-udvalget har lidt kontakt med 

vores tidligere DJ’s. Dem er man til-

freds med. Men en anden billigere og 

OK er også i spil. 

Elevrødderne spørges ind til om de sy-

nes det skal koste lidt ekstra på slikket 

eller om man skal kræve et symbolsk 
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Louise & Kristina + flere der måtte 

have lyst og interesse. 

• Høringssvar: Louise, Mette m.fl. 

• •Forslag til skolebestyrelsens fo-

kuspunkter for skoleåret – Kom-

munikationspolitikken? Skal være 

færdig i år. Kommer på som selv-

stændigt punkt igen ved næste SB 

29/10. Louise, Kristina K., Kristina 

L. MF. 

• •Sommerhygge for skolebestyrel-

sen – Afholdt? 

• •Skolefest Skolefest 25 okt.: Mette, 

Tina, Kristina L. planlægger. Hele 

bestyrelsen deltager 

• •Lærerens (Personalets) dag 4. 

okt: Dolph, Louise   

• Forældremøder, Møde med klas-

seforældreråd.  Se selvstændigt 

punkt 

• Skolestart - status på antal elever 

og nye lærere og pædagoger. Var 

på 22/8. 

• Status på elevråd. Se punkt 2. 

 

indgangsbeløb. Være opmærksom på at 

måske ikke alle kan betale et indgangs-

beløb. Festudvalget arbejder videre hur-

tigst muligt. 

 

Invitation og dagsorden til dialogmødet 

med Børne- og Skoleudvalg uddelt. 

(Afholdes 10. okt. 2019, kl. 17.00-18.30 

i kantinen på Rådhuset) 

 

Personalets dag diskuteres. Hvad skal 

der gøres i år? Dolph og Louise tænker 

videre på baggrund af inputs. 

4. 

 

19.20 

19.50 

 

 Evaluering af SB-repræsentanters delta-

gelse i Forældremøder samt opstarten på 

forældrerådsarbejde.  

• 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 

O+?+

D+ E 

   

Der orienteres om de generelt gode op-

levelser ude i klasserne. 

 19.50 

20.00 

Pause   

5. 20.00 

20.45 

 

• Orientering om planlagt ny bud-

gettildelingsmodel i Køge kom-

mune – i proces. 11. november - 13. 

december 2019, høring SB af forslag 

til ny budgettildelingsmodel.  Orien-

tering på mødet ved skoleleder. Se 

info her under om processen. 

• Høringssvar til det almindelige bud-

get 2020 skal gives inden d.20/10. 

Processen: 

• FMU og skolebestyrelser: Orienteres 

om processen i september 2019. 

• Skoleudvalgets: Orienteres om for-

slag til forenklet budgettilde-

ling samt 2 - 3 alternative scenarier 

O+?+ 

B 
• Merete informerer via slides fra 

Børne og Unge Forvaltningen 

om forslagene til nye princip-

per for budgettildeling. 

• Høringssvar til budget 2020 la-

ves i forslag Louise og Mette 

med MF som sekretær d. 9/10 – 

sendes dernæst til hele SB for 

kommentarer og ændringsfor-

slag. Sendes af MF - efter kon-

ferering Louise og Mette om 

ændringsforslag d. 10/10, som 

høringssvar fra Alkestrupsko-

len d. 11/10. 
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med andre tildelingskriterier/-prin-

cipper på mødet 2. oktober 2019.  

• Skoleudvalgets: Beslutter om ende-

ligt forslag til nu budgettildeling sen-

des i høring på møde den 6. novem-

ber 2019. 

• Skolebestyrelserne: 11. november - 

13. december 2019, høring af forslag 

til ny budgettildeling.  

• Skoleudvalget: Januar 2020, drøf-

telse af skolebestyrelsernes hørings-

svar.  

• Skoleudvalget: Februar 2020, beslut-

ning om ny model for budgettilde-

ling samt hvornår den er gældende. 

Ny tildelingsmodel gældende fra 01. 

august 2020 eller 01. januar 2021. 

6. 20.45 

21.00 

Orientering om MU, samt om overgangen 

fra intra til Aula, der vil foregå fra uge 43-

52. CP orienterer. 

O+?   

CP orienterer. 

7. 21.00 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen:  

Skolen:  

• To gode temadage afholdt: Naturens 

dag og Store læsedag. 

• Læsebåndet godt i gang. 

Personale:  

• Fælles kompetenceudviklingsforløb 

opstart 1/10 med supervision via 

PPR/forebyggende rådgiver. 

• Afslutning af sidste års kompetence-

udviklingsforløb med supervision 

30/9 med Tacha Elung. 

• Lærer på barsel fra 21/9 i 5 uger 

samt ferie mv fraværende i alt 7 

uger. Barselsvikar fra sidste skoleår 

vil læse nogle vikartimer fast i perio-

den. 

SFO:  

• Fin sommerfest afholdt med ca. 200 

deltagere. Evaluering om samarbej-

det generelt BH/Skole/SFO planlagt 

næste uge JF/MF/Kate – dernæst ori-

entering her. 

Personale: 

Elever:  

• Søskendepar flyttet bopæl og der-

med stoppet i 4./2.kl. 

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Gangareal ved idræt og trappeop-

gang rød bygning males. 

MED:  

O+?  

 

 

 

MF informerer omkring rammerne for 

nye supervisionsforløb for lærerdelen 

ved direkte observation og sparring psy-

kolog/forebyggende rådgiver Køge 

Kommune . 

 

MF informerer omkring samarbejdet 

med BH, Skole og SFO. Her under om-

kring rammerne for sommerfesten eva-

lueringen af årets fest d. 30/8 har afsted-

kommet ny aftale om rammer for som-

merfesterne.  

Møde om evaluering af brobygningen 

med BH på vej, her vil også laves aftale 

for kommende års brobygning 

BH/SF0/skole. 

 

Henvendelse fra en antiracistisk teater-

gruppe om muligheden for at optræde 

for elever og forældre i Algestrup. Be-

slutningen ligger pt i SFO. 
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• Første MED møde 17/9 – kort 

mundtlig O på mødet 

 

 

8. 21.25 

21.30 

Eventuelt:   

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. 

 


