
  

Dagsorden 

3. marts 2022  

kl. 16.00-18.30  

Arbejdsmøde omkring; SB forretningorden, årshjul, velkomstbrev og kommende tilstedværelse på forældrermøder 

kl. 19.40 – 20.30  

Skolebestyrelsesmøde 

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

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

Tid Dagsorden Udrette Proces/spørgs
mål 

Forberedelse Hvad skal aftales 

19.40 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: 
 



  

19.45 
 
 

Tilbagemelding fra 
Elevråd/Rettigheds
råd 
 

 Orientering fra 
elever 
 

  
Elevrådet: der er en proces i gang med at skabe dagsorden og 
indkalde til det næste møde. 
Rettighedsrådet: der er ved at blive gjort klar til valg. Der er er 
ændret i sammensætning af rådet. Der skal bl.a. vælges en på 
hver årgang(dog ikke 9. årg) 
Der skal laves en sang til Rettighedsrådet og at der arbejdes 
med større synlighed omkring Rettighedsrådet generelt. 
 
 

Egne noter: 

19.50 Orienteringer/opfø
lgning 

Kort nyt 
 
Corona 
 
Hørt i 
pølsevognen 
 

   
Malene er orienteret om et forsøg skolen. Der er indkøbt en 
robot der kan bruges, til fx elever med angst der ikke kommer i 
skole, og gennem robotten deltage i undervisningen. 
 
Personalet vil efter påske deltage i et foredrag omkring ”Fra 
fravær til fællesskab”.(19.4.22) 
 
Om tre uger vises den dokumentar der blev optaget i løbet af 
sidste skoleår(og i år). Det vil nok anspore til debat, og der 
tænkes at inviterer til en debataften på skolen. 
 
Corona: vi ser enkelte syge. Men vi skriver ikke længere ud, 
men registrerer dem. 
Prøverne vil blive afviklet som sidste år. Dvs det kun er de 
obligatoriske prøver i dansk, matematik og engelsk. Vi vil se på 
at finde en måde at afslutte de fag hvor eleverne ikke skal til 
prøve, fx valgfag. 
 
Der er kommet den sociodemografiske oversigt for dette 
skoleår. I år er den lavet på skoleniveau i Halsnæs. I 



  

gennemsnit 10,5(privatskolerne ligger på 2,5). Tallet for 
Hundested Skole er 11,5.  
 
Hørt i pølsevognen: 
En forældre har efterlyst om vi kunne gentage oplæg/foredrag 
omkring online afhængighed 
 
I forbindelse med arrangementet omkring 
arkitektkonkurrence(byudvikling), var der en skuffelse blandt 
de unge, som følte at poltikerne ikke brugt tid og viste 
interesse for de unge og deres modeler.  
Det er vigtigt at poltikerne(og andre) er bevidste om at have 
dette for øje i disse situationer.  
 
 
 

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:  

 


