
  

Dagsorden 

18. januar 2022 kl. 18.30 – 21.00  

Indkaldt:  
Forældrerepræsentanter: Sanne, Timo, Thomas, Mette, Emilie, Stine 
Forældresuppleanter: Ane 
Medarbejderrepræsentanter: Aase og Lene.  
Elevrepræsentanter: Victor og Viggo 

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

Tid Dagsorden Udrette Proces/spørgs
mål 

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 
 

 Der har ikke været møde siden sidst i elevrådet. 
Der har været møde i rettighedsrådet, her har det handlet om 
det forestående valg. Denne proces er sat i bero grundet 
corona retningslinjer. 
 
 
 
 



  

Egne noter: 

18.45 Opsamling på 
kursus om 
skolebestyrelsens 
arbejde 

Dialog på 
baggrund af 
kurset  

Hvad tager vi 
med os? Erder 
noget vi skal 
arbejde med i 
det 
fremadrettede 
arbejde og 
samarbejde?  

Tag evt. et kig på 
oplægget, som blev 
sendt rundt efter 
mødet.  

Emilie gav en kort gennemgang af det hun havde fået ud af 
kurset. Dette støttet af input fra andre der deltog. Bl.a at vi 
virker til at være godt med, har fokus på det rigtige, og har 
fået overblikket over hvad det er sb’s formål er. 
Vigtigheden af at have et årshjul, så vi sikrer sb’s tilsyn, og det 
er aftalt at dette opdateres og gennemgås på arbejdsdagen. 
Dette kunne kædes sammen med et velkomstbrev(specielt 
med det forestående valg for øje) 
Der blev aftalt at arbejde med tre emner, årshjul, 
velkomstbrev, og vedtægter. Dette arbejde skal fortsætte i 
arbejdsgrupper, Planlægning af deltagelse på forældremøder 
til foråret er også på det udvidet sb møde. 
Der er udvidet sb møde d. 3.3.22 fra kl. 16. 
 

Egne noter:  

19.25 Stormøde 
Drøftelse af tema 

Tale om tema 
for stormøde 
Evt. beslutte 
tema samt dato 
for stormøde.  

  Der blev forslået Rasmus Meyer som foredragsholder/tema 
https://gymnasieskolen.dk/eleverne-skal-indse-der-er-noget-
uden-dem-selv-der-er-vigtigt 
 
Der forsøges at finde dato til foråret i samarbejde med 
Rasmus Meyer 

Egne noter:       

19.45 Styringsrapport 
udarbejdning af 
høringssvar 

Planlægning i 
plenum 
 

Hvem har lyst 
til at prøve 
krafter med 
udarbejdning 
af et 
høringssvar? 

Se vedhæftede  Emilie og Sanne påtager sig opgaven med at udarbejde et 
høringssvar(tjekker den for fejl). De modtager gerne input fra 
andre.  

Egne noter:  
 

https://gymnasieskolen.dk/eleverne-skal-indse-der-er-noget-uden-dem-selv-der-er-vigtigt
https://gymnasieskolen.dk/eleverne-skal-indse-der-er-noget-uden-dem-selv-der-er-vigtigt


  

20.00 Orienteringer/opfø
lgning 

Læringsdage 
 
2020/2021 – 
afgangsprøver 
og 
landsgennemsni
t 
 
APV/Trivselsund
ersøgelse  
 
Ansættelser  
 
Kort nyt 
 
Indmeldinger / 
Udmeldinger 
 
Corona 
 
Hørt i 
pølsevognen 
 

  Læringsdage; 
Aase og Lene berettede fra læringsdagene. Gode aktive dage. 
Plads til dialog og refleksion. Det var godt for 
personalegruppen at det lykkes. Oplevet at være forkælet. At 
kurset lå i forlængelse af ”ferie” var god timing(overskud). 
Omdrejningspunktet for dagene var ”rygsækken”, altså hvad 
det er som elev man får ”proppet i rygsækken”. 
Arbejdet fra dagene skal der arbejdes videre med i andre fora.  
De tre temaer var: 
Børnesyn, Traditioner, og Den gode Undervisning 
Derudover hørte vi Rasmus Meyer, som er også er foreslået til 
stormøde. 
 
Afgangsprøver 2020-21 
Hundested Skole lå over landsgennemsnittet ved prøverne i 
foråret. 
Vi vil analyserer på forløbet omkring det og kigge på det der 
kan bringes med videre, og hvad der kan videreudvikles på. 
 
APV/Trivselsundersøgelse 
Overordnet er medarbejderne i god trivsel. Vi udvælger tema 
som der laves handleplaner og en proces for. Temaerne var for 
lærerne: 
Pauser 
Kommunikation 
Forebyggelses af stress 
 
Der udvælges ligeledes temaer for pædagogerne. 
 
Ansættelser 
Vi forsøger at indhente viden om mulige pensioner o.lign.  



  

Vi har lagt en mere generel job opslag op, så vi allerede nu kan 
få mulige kandidater. Der har allerede været søgning, bl.a 
rundtvisninger. 
Vi booster opslaget til februar(bl.a med mulig 
rekruteringsvideo), og så kan vi begynde at indkalde relevante 
ansøgere til samtaler. 
 
Kort ny 
Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside. Målet er lige nu 
at den står klar til lige efter vinterferien. 
 
Ind-/ udmeldinger 
En enkelt udmelding siden sidst. Det er elev der flytter 
geografisk til andet sted i landet. Vi har to nye elever på 
vej(bl.a en der har skiftet fra os i år der vender tilbage) 
 
Bemærkning: 
Ønske til introduktion af vikarerne, specielt i indskolingen, så 
at de er kendte. 
 
Brev til politikerne, ”Sikker skolevej”, Stine og Mette har 
opgaven.  
 
Corona 
Vi er presset på fravær, både blandt elever og personale. Vi 
kan stå i situation hvor vi må hjemsende store elever, bede 
forældre om at hente tidligt(i forhold til sfo), hvor muligt, 
grundet presset. 
 
Vi har en opgave i at sikrer forståelsen blandt forældre 
omkring at holde børn og unge hjemme ved symptomer.  
 



  

Lige nu arbejder vi ud fra anbefalinger og der er ikke midler 
som tidligere. 
 
 
 
 
 
 

Egne noter: 
 

20.45 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:  

20.55 Lukket punkt    

Egne noter:  

 


