
  

Dagsorden 

21. september 2021 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, Stine og Thomas 

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 
 

 Der er afholdt elevrådsmøde, hvor valget har fundet sted. 
Viggo er valgt til formand og Viktor til næstformand. 
Der skal være et koordineringsmøde med Anthony og 
formænd omkring mødedatoer og temaer. 
 
Sponsorløbet og indsamlingen er gennemført med stor 
succes.  
 
 



  

Egne noter: 

18.45 Datoer for 
kommende møder  

Blive enige om 
efterårets 
ekstra 
mødedatoer 

 Tjek datoer fra mail Der sendes forslag ud igen til bl.a dato for 
arbejdsdag(Emilie) 
Tilbagemelding på datoer skal sendes til Emilie i denne uge. 

Egne noter:  

18.50 Budget - 
høringssvar 

Lave punkter til 
høringssvar – 
hvem skriver 
det? 

 Gennemse 
budgetmappe 

Mette skriver et udkast til et høringsvsar fra 
Skolebestyrelsen. Det sendes rundt til tilbagemelding(kort 
aftræk) 
Fremadrettet skal forældrerepræsentanterne være dem der 
udfærdig høringssvar 

Egne noter:  
 

19:40 Kommende 
skolestartere 

Hurtig 
brainstorm over 
aktiviteter og 
tiltag i efteråret 

 Tænk over, hvad vi kan 
gøre, ift at tiltrække 
skolestartere og 
fortælle om vores skole 

Der er allerede planlagt: 
Tidslinje hænges op i daginstitutioner med aktiviteter fra 
Hundested Skole(i institution). Deltagelse i forældremøder 
og infomøde(Tommy). 
Der udvikles fortsat på hjemmeside. Fokus på SFO og 
overgang(mini SFO) 
Ejendomsmæglerne, minus en enkel, har taget imod 
postkort til uddeling til tilflyttere. 
 
Forslag hvorledes skolebestyrelsen kan være aktive/tiltag. 
Der er bl.a. uddeling af postkort.  
”Knald en myte om folkeskolen” aflivning af en række 
myter om folkeskolen. 
Der sendes myter til Malene. 
Deltagelse af forældre/elever på forældremøder i 
dagsinstitutioner.(Tommy sender datoer/tider ud) 
 

Egne noter: 
 



  

19:55 Faglighed Kort indflyvning 
om skolens 
arbejde med 
Corona-
efterslæb. 
Hvad er 
faglighed? Vi 
skal definere, 
hvad faglighed 
er for os i 
skolebestyrelse
n 

 Tænk over, hvad du 
forstår ved faglighed 

Malene fortalte om hvorledes vi understøtter dette. Det 
sker bl.a. omkring vores supplerende undervisning der er 
delt ud på årgangene.  
 
Hvordan vi taler/definerer faglighed tages op som punkt på 
arbejdsdagen. 

Egne noter: 
 

20.40 Orienteringer/opfø
lgning 

Ansættelser  
 
Kort nyt 
 
Indmeldinger / 
Udmeldinger 
 
Hørt i 
pølsevognen 
 

  Ingen nye ansættelser 
 
Der er morgenmad hverdag. Det er stor succes. 
 
Der er lektiecafe hver torsdag. 
 
Der er et projekt på vej hvor en årgang skal etablerer 
kantine(på bagkant af indsamlingsprojektet). Projektet skal 
bl.a finansierer noget ekstra til lejrskole. 
 
Der er lavet et tiltag således at de ikke uddannede lærer og 
pædagoger kan få løn under deres 6 ugers praktik således 
at de kan færdiggøre deres uddannelse. 
 
En elev er tilbagevendt fra privatskolen. Vi har løbende 
tilflyttere, bl.a fra udlandet. 
 
 



  

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:  

 


