
  

  



  

Dagsorden 

5. september 2022  kl. 17-19.30 

Indkaldt:  
Forældrerepræsentanter: Mette, Emilie, Linda, Thomas, Timo og Kira 
Forældresuppleanter: Signe, Lene 
Medarbejderrepræsentanter: Lene S. og Steffen  
Elevrepræsentanter: Viggo og Chilli 

Øvrige deltagere:  
Ledelse: Malene og Nikolaj 
Gæster:  
Afbud:  

Tid Dagsorden Udrette Proces/spørgs
mål 

Forberedelse Hvad skal aftales 

17.00 Velkommen og 
godkendelse af 
dagsorden + evt. 
akutte punkter, 
prioritering af 
dagsorden.  

Godkendelse af 
dagsorden 

Plenum  Husk at hjælpe hinanden med at holde fokus på punkterne og 
ikke lade samtalerne stikke af.  
 
Punkterne er af generel karakter.  
 
Husk at være nysgerrige og spørg, hvis der er noget du ikke 
forstår eller er enig i.  
 
Nyt punkt på dagsorden – sikker skolevej. 
Lukket dagsorden punkt til sidst 
Budgetmøde er tiltænkt uge 38 
 

17.10 Tilbagemelding fra 
elev- og 
rettighedsrådet 

Høre om hvad er 
besluttet og talt 
om i rådene.  
 
 

Orientiring fra 
elevrepræsent
anterne.  

 Er der noget vi skal tage videre til drøftelse eller beslutning i 
skolebestyrelsen? 
 
Der har været valg til elevrådet. 
Ny engageret gruppe. 
Første punkt de vil arbejde med er, hvad der er vigtigt for 
eleverne. 
 



  

I rettighedsrådet kommer fokus på hvordan børnene får en 
stemme ind i klimadebatten. De skal til børnetopmøde 30 
september. 
Det første der skal arbejdes med er klasse-chartré.  
 
Minirådet skal i gang igen. Elevrådet hjælper med opstart. 
 

Egne noter: 
 

17.25 
 
 

Budgetforhandling
er - Høringssvar 
 

Orientering om 
budgetprocessen 
og planlægning 
høringssvar 

Plenum Budgetoplæg 
fremsendes så 
snart det kommer. 

Hvem vil være med til at skrive høringssvaret? 
 
Der skal spares 40 millioner. Risiko for at det vil påvirke 
skolen/SFO. 
Fredag den 16. kommer den oficielle mappe ud, hvor der skal 
gives et høringssvar. I starten af næste uge kommer første 
udgave. 
Jo tidliger svaret gives, jo mere har man at skulle have sagt. 
Høringsperiode på et par uger. 
Vi skal være vakse ved hvelågen. 
Mette, Linda, Kira og Thomas er med til at skrive 
høringssvaret. 
Ønske om at klare det via online, mail mm. 
Første møde bliver fysisk. 
 

Egne noter: 

17.45 
 
 
 
 

Evaluering af 
deltagelse på 
forældremøder 
 
 

 Plenum  Forældrene er meget stille. 
Thomas vil gerne ligge mere vægt på delen om digital 
dannelse, blandt andet på Aula. 
Kira ville gerne være klædt lidt mere på, før hun skulle stå på 
mødet.  
Forslag om at planlægge på andre kanaler end Aula – evt. 
Doodle.  



  

Prioritere 0. klasserne, så det er en garvet medlem, der 
kommer. 

 Sikker skolevej    Mette, Stine og Linda har skrevet et brev vedr. sikker skolevej. 
Komme med et andet indput til løsning af sikker skolevej. 
Hvordan får vi elever fra den sydlige del af byen sikkert til os. 
Hvilke speciffike tiltag kunne vi forestille os? 
Mere sikker cykelstier på det eksisterende veje? 
Skal vi lave et udvalg? 
Thomas har forhørt sig ved sikker trafik. En stor del af 
problemet ligger i børnes adfærd. 
Der er en oplevet utryghed omkring skolen pga forældre som 
har travlt.  
Trafikudvalg som spiller på flere tangenter. 
Vi skal som skole gøre endnu mere ud af trafikundervisningen.  
Linda, Viggo, Timo og Thomas er med i udvalget. 
Trafikmøde med vejingenør fra kommunen fredag den 16. kl 
7:30. Linda tager kontakt til Stine. Mødes ved 
Højbjergvej/Frederiksværksvej kryds. Thomas, Linda, Viggo, 
Chili og Malene deltager. 

18.00 
 

Nye regler vedr. 
samtykke til fotos 
på Aula 

Drøftelse. Er der 
noget vi skal være 
obs på eller 
handle på nu? 

Plenum  Der bliver arbejdet fra kommunens side på fælles tilgang.  
Hvad med download af billeder fra Aula? Hvordan forventer vi 
folk behnadler de billeder som ligge på Aula. Hører ind under 
data lovgivningen. Mind om det i forældrebrev.  

Egne noter:  

18.25 Revidering af 
principper  

Principperne skal 
gennemgåes og 
der skal laves en 
plan for, hvordan 
principperne 
revideres.  

Plenum Gå gerne ind på 
Aula og læs 
principperne 

Plan for revision af principperne og hvem der tager sig af, 
hvilke principper.  
 
Principperne på hjemmesiden viser 404-fejl. Nikolaj ser på 
det. 
Der er større og mindre tilretninger.  
Besluttet at vente på den nye bestyrelse. 
Forslag om at tage det op på arbejds weekend. 



  

Personalegruppen skal også have deres besyv med. 
Besluttet at principperne tages op på arbejdsdøgn. 
 

Egne noter: 
 

18.50 Orientering og 
opfølgninger 
 

 Kort nyt 

 Kostpolitik – vi skal nedsætte et udvalg, som vil 
arbejde med at lave en kostpolitik. 

 Ind- og udmeldinger 

 Hørt i pølsevognen 

Nedsættelse af udvalg vedr. ny kostpolitik på skolen.  
 
Kostpolitik – kommunalkrav om kostpolitik. Skal starte i 
skolebestyrelsen og derefter ud i personalegruppen. 
Forslag om debataften, hvor der kan komme en og holde 
oplæg om kost og læring.  
Der følger ikke penge med. 
En proces hvor eleverne skal inddrages gennem elevrådet. 
Malene går videre med at planlægge debataften. 
 
En lille håndfuld indmeldinger og to udmeldinger. 
 
Hørt i pølsevognen 
Udeskole -godt 
Økonomi – der bliver talt i byen 
Arbejdsdage – ”de skulle ikke lave noget på deres barns skole” 
Skriv ud til forældrene, om de har noget der skal laves for at få 
mere ejeskab over det. 
Skole ved havet – der er utilfredshed over forskellige ting ved 
skolen.  
Florere historier vedr. DGI-projekt. Malene præciserer. 
Folkely – gode historier derfra. Super stemning og ingen 
episoder. 
 
 
 

 
 
 
 
  



  

 Lukket punkt   Malene orienterer om lukket dagsordens punkt  

Egne noter:  

19.20 Evaluering  Har mødet gjort en forskel for vores 
arbejde? 
 
Var dagsordenen skarp nok – 
ændringer til næste møde kan 
aftales? 
 
Var der fremdrift i mødet 
(ordstyrer/talerække/dialoger) – 
ændringer til næste møde kan 
aftales? 
 
Lyttede vi efter de bedste 
argumenter? 
Lyttede vi mere end vi talte? 
Blev det handlingsorienteret? 
 
Var vi gode mødedeltagere – med 
respekt for hinanden, for tiden, for 
tonen, velforberedte, nærværende 
og engagerede? 
Plenum/gruppe 

 

Egne noter:  

 

  



  

 

Årshjul for Skolebestyrelse - Hundested Skole 

Uge Aktivitet Indhold 

29 Sommerferie   

30 Sommerferie   

31 Sommerferie   

32     

33 SB-møde Tilsyn-trivsel 

34     

35     

36     

37     

38 SB-møde Budget Budgetmøde (høringssvar) 

39     

40 SB-møde Arranger kontaktforældermøde+arbejdsdag 

41 Kontaktforældermøde   

42 Efterårsferie   

43     

44 SB-arbejdsdag fredag/lørdag med overnatning 

45     

46 SB-møde Arranger Stormøde 

47     

48     

49     

50 SB-møde   

51     

52 Juleferie   

      



  

1     

2     

3 SB-møde Tilsyn - kvalitet 

4     

5 Stormøde   

6     

7 Vinterferie   

8     

9 SB-møde Arranger kontaktforældermøde 

10     

11 Kontaktforældermøde   

12     

13 SB-møde Time/fagfordeling, godkend budget for kommende år. 

14     

15 Påskeferie    

16     

17     

18 SB-møde   

19     

20     

21     

22     

23 SB-møde Planlægning/fordeling af forældermøder 

24     

25     

26 Sommerferie   

27 Sommerferie   

28 Sommerferie   

 


