
  

Dagsorden 

10. maj 2021 kl. 18.30 – 21.00  

Indkaldt:  
Forældrerepræsentanter: Sanne, Timo, Thomas, Mette, Emilie og Lars F 
Forældresuppleanter: Stine, Ane og Jette 
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: 
 

18.35 
 
 

Tilbagemelding fra 
Elevråd/Rettigheds
råd 
 

 Orientering fra 
elever 
 

 Rettighedsrådet: der har været workshop(virtuelt) med 
True North og Unicef. Det var godt, og og netværket blev 
udbygget. 
På onsdag skal Viggo til fælles kommunal elevråd. Der skal 
udarbejdes et høringssvar(UKC).  

Egne noter: 

18.45 Kontaktforældrem
øde 

Aftaler for 
mødet, 
gennemgang af 

Plenum  Agendaen for mødet er: 
·         Præsentation af skolebestyrelsen 
·         Forældresamarbejdet efter en coronakrise 



  

dagsorden, 
Hvem deltager? 

·         Ønsker til kommende skoleår  
SB forældre der deltager: Lars, Emilie, Timo, Ane, 
Mette(kommer på når hun kan) og Thomas(måske) 
Mødet foregår virtuelt. Der er fælles oplæg og derefter 
gruppearbejde. Fokus er hvorledes forældresamarbejdet 
genetableres/opstartes. 
Malene spørger Annette om det kan oprettes som 
begivenhed(mulighed for at man tilmelde sig) 

Egne noter:  

19.00 Fortællinger fra et 
kursus  

Stine har været 
på Kursus og 
fortæller om 
det. 

  ”Skole uden skældud” 
Stine gennemgik pointer fra kurset understøttet af statestik 
og eksempler der blev givet på kurset. 
Der er mulighed for at vi selv kan invitererer oplægholdere 
ud, såvel som at der både findes podcast og bog. 
Louise Klinge har været på Hundested Skole og holde oplæg 
tidligere, ligesom at skolen allerede har ti udgaver af bogen 
til udlån til personalet. 
Stine har sendt pdf til alle SB medlemmer med pointer og 
links fra kurset. 
Punktet kommer igen på næste dagsorden. 
 

Egne noter:  
 

19:20 Ansættelsesudvalg Hvem vil sidde 
med i 
ansættelsesudv
alg? Samtaler er 
d. 27. maj kl. 
15:00-20:00. 
Der skal 
ansættes to 
lærere. 

  Selve processen om ansættelse blev gennemgået. 
 
Thomas deltager for forældre(SB). Stine er back up. 
 
Det aftales gang for gang hvem der deltager fra 
forældre(SB) 



  

Egne noter: 
 

19.40 Næste år/Årshjul Fortsat arbejde 
med årshjul. 
Vi skal have 
indledende 
drøftelser ift 
konstituering 
næste år.  

 Årshjul er 
vedhæftet  

Lars opdaterer åshjulet i forhold til input omkring emner for 
året. Han sender den ud til alle SB medlemmer. 

Egne noter:  
 

20.20 Orientering:  
Rundt om Corona 

Drøftelse af de 
forskellige 
aspekter ift 
Corona-
situationen. 
 
Test 
 
0. til 4. klasse  
 
5. – 9. klasser 

 
 
 
. 
 
 

 
 

 
Malene gav status omkring corona. Herunder hvorledes 
den seneste genåbning håndteres. Og den nødvendige 
hjemsendelse af elever på 9 årg. Malene har arbejdet på 
løsning for kommende afgangsprøver grundet 
hjemsendelsen.  
Vi talte om tydeligere kommunikation i ugeplaner grundet 
manglende grundskemaer(der ikke er mulige i denne tid). 
Skemaerne viser mødetid og sltutid for dagen. Og hvilken 
voksen bemanding der i tidsrummet. 
 

Egne noter: Hvad gør det bedre? 

Egne noter:  

20.45 Orienteringer/opfø
lgning 

Ansættelser  
 
Indmeldinger / 
Udmeldinger 
 
Indskolingen – 
sæt 

  Ansættelser blev gennemgået under tidligere punkt. 
Malene gennemgik ind-og udmeldinger. De udmeldinger vi 
har er opvejet af de indmeldinger vi har modtaget. Både 
ind- og udmeldinger er flertallet grundet fra- og tilflytning. 
 
Til næste møde skal der vælges ny formand/næstformand. 



  

forældresamarb
ejdet i spil 
 
Mini-SFO 
 
Hørt i 
pølsevognen 
 

Egne noter: 

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:  

 Lukket punkt    

Egne noter:  

 


