
 

Dagsorden 
10. december 2020 kl. 18.30 – 21.00  

Indkaldt:  
Forældrerepræsentanter: Sanne, Lars S, Mette, Emilie og Lars F 
Forældresuppleanter:  
Medarbejderrepræsentanter: Aase og Lene.  
Elevrepræsentanter: Anton og Viggo 

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

Tid Dagsorden Udrette Proces Forberedelse Hvad skal aftales 
18.30 Godkendelse af 

dagsorden. 
Er der akutte 
punkter, som vi 
skal gøre plads til? 
Prioritering af 
dagsorden. 

Godkende 
dagsorden og 
referat fra sidst. 
 
 

Plenum  Husk: 
at vi alle skal hjælpe hinanden med at holde fokus på 
punkterne, og ikke lade samtalerne stikke af. 
 
At punkterne skal være af generel karakter og ikke 
situationsbestemt 
 
HUSK ALTID AT VÆRE NYSGERRIG OG GÅ PÅ OPDAGELSE. 
SÅ VIL DU SE DEN GODE INTENTION DER LIGGER BAG 

Egne noter: 
 
18.45 
 

Tilbagemelding fra 
Elevråd/Rettigheds
råd 
 

 Orientering fra 
elever 
 

 Hundested Skole er blevet certificeret som rettighedsskole. 
Der var en fejring i forbindelse certificering. 
Anton holdt en fin tale. 
 
Der har været det første elevrådsmøde, online. 
Anton var mødeleder og Viggo var referent. 
Et af punkterne omhandlede generalforsamling der netop 
har været for danske skoleelever. Anton og Viggo har fået 



 

meget fra dette der kan bruges til arbejdet med elevrådet 
på skolen. 
Der var et punkt omkring corona, og mulige tiltag. 
Nordisk Råd, elever fra skolen har været med til at lave en 
resolution omkring at ingen børn skal være ensomme. 
 

Egne noter: 
19:00 Mini-SFO og 

indskrivning af 
kommende 
skolestartere 

Orientere om 
hvor vi er og 
give 
forældreinput 

Orientering og 
drøftelse 

 Mini sfo begynder d. 1. maj. Økonomien frigives allerede 1. 
januar, bl.a så pædagoger kan ansættes, og som 
fremadrettet kan indgå i arbejdet med mini sfo, allerede fra 
marts, ude i institutionerne. Der er givet ressource til at der 
er en ekstra voksen pr klasse. 
Der har været møde med oplæg blandt personalet fra 
storgrupperne, og skole, omkring overgange.  
Malene, Tommy og Mette har været ude og dele postkort 
ud ved institutionerne. Malene har lovet at komme forbi 
med en gave til børnene(muligt en letlæsningsbog). Næste 
gang skal dette være tidligere, og med flere nedslag. 
Der er også ved at blive lavet film om skolen(2 stk) 
En der er visuelt omkring skolen og en anden der 
indeholder interview. 
Der er pt 31 elever tilmeldt til kommende 0 kl. Deadline for 
tilmelding var d. 4.12.20. 
Der arbejdes på at skolen får egen hjemmeside. Det er en 
mulig platform til, at kunne vise alt det der sker på skolen 
og fortælle den gode historie. 
Kontaktforældre til forældreambasadører? 

Egne noter:  
 
19.15 Rundt om Corona Drøftelse af de 

forskellige 
aspekter ift 
Corona-situatio
nen. 
 

Hvordan arbejder 
skolen med at 
forberede en delvis 
eller hel 
nedlukning? 
 

Hvordan kan vi i 
skolebestyrelsen 
støtte op, og 
hvordan håndtere 
vi eventuelle 
forældrehenvendel

Skolen kan mærke en coronatræthed. Alle er påvirket af 

situationen, og de afgrænsninger der er med alle reglerne 

og anbefalinger. 

Denne nedlukning har vi været gearet på en anden måde. 

Personalet har været forberedt og eleverne har taget det 



 

Princip for 

fjernundervisnin
g 

Hvordan fungerer 
hverdagen lige nu? 
 
Hvordan oplever 
forældrene 
situationen? 
 
Drøftelse af 
indhold til princip 
for 
fjernundervisning. 
 
 

ser i forhold til 
princippet 
kommunikation. 
 
Overvej punkter til 
princip for 
fjernundervisning. 

med ophøjet ro. Der er lavet tilbud til vores sårbare unge 

om at fysisk kunne være på skolen i tidsrum.Eleverne følger 

fuldt skema. Der er morgensang hver morgen. 

Det personale der er på skolen har fået mulighed for at 

kunne bytte internt for at undervise de samme klasser og 

bryde smittekæder. 

 

 

Egne noter: 
19:30 Plan for 

skolebestyrelsesval
g 

Godkende plan. 
Planen sendes 
ud inden mødet. 

  Planen er godkendt. Med en rettelse til hvornår det 

udsendes(uge 3). 

Der laves en film med forældrerepræsentanter der 

fortæller om opgaven i SB. 

Egne noter: 
19:40 Orienteringer/opfø

lgning 
Ansættelser og 
pensioneringer 
 
Indmeldinger / 
Udmeldinger 
 
Hørt i 
pølsevognen 
 
Kontaktforældre
møde 

  Den tredje pædagog der er ansat begynder på mandag. 
Der laves opslag til sfo og mini sfo. 
Der har været en opsigelse i ID, og der skal laves opslag til 
to specialpædagogstillinger. 
 
Der har været to udmeldinger siden sidst. Der har været to 
indmeldelser. 
 
Der skal udarbejdes en skrivelse til kontaktforældrene. 
Emilie er tovholder.  Mødet udskydes indtil videre. 
 

Egne noter: 
 Ugeplaner   Opklarende omkring udgivelse af ugeplaner. Ugeplaner 

genereres løbende. Der er ikke et fast udgivelsestidspunkt. 
 



 

 

 

Evaluering 
20.00 

 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: Referat – alle må gerne melde tilbage, så vi kan se at det er godkendt.  

     

20:10  Lukket punkt Orientering om 
status på 
forskellige 
situationer og 
tiltag på skolen 
 
Indskolingsprobl
ematik og 
hændelser 

  

Egne noter:  


