
 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Sara Nissen (SN), Trine Klitgaard Bro (TB), Kim Segelcke 

(KS), Anette Fæster (AF), Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Heidi Munch 
Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM), Maiken Gjerrow Andersen (MA), Louise 
Kambjerre Scheel (), Lærke Hangaard Balselv (), Caroline Schousboe (). 

 
 
Fraværende: Mette MM, Sara SN, Maiken MA, Aksel, Christina CC 
 
Mødeleder: Trine Bro TB 
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
749 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 
750 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
13.08.2020 

 
Referat er godkendt 

751 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere:  
Halvårsregnskab, Økonomi kantinen, Nationale 
tests. 
Halvårsregnskab går ud med et overskud. 
 
Kantinen har et underskud kr. 150.000 pga. af 
Covid19. Skolen vil forsøge at åbne kantinen op for 
de store elever og stadig sælge over nettet til de 
små elever. Måske efter efterårsferien, men Heidi 
er stadig afventende pga. af de nye smittetal. 
 
Driftsbudget går ud med et overskud på  
kr. 900.000.  
Overfører overskuddet til det samlede overskud. 
Små projekter er i gang med at blive renoveret og 
indrettet: læseområdet, indgangsparti, science, 3. 
årgangsområde, glashuset m.fl. fortsætter. 
Glashuset med hjælp fra arkitekt. 
 
Første kuld fra GR 3. årgang klarer sig rigtig godt i 
Nationale test læsning. 
4. og 6. klassetrin har haft et lille dyk 
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Nationale test i 8. for læsning ser rigtig godt ud. 
 
Elevrådet: orientering omk. Kommunalt elevråd, 
Aksel er valgt til næstformand for hele kommunen. 
 
Formanden: Skoleforum aflyst 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 
5. årgangs forældre efterspørger stole i stedet for 
bænke. Eleverne mangler andre områder at gå til 
og læse i. På grund af Covid19 kan vi ikke have 
stof i klasserne fx puder og sofaer. 
Kontaktforældrene er meget velkomne til at 
kontakte Heidi, så hun kan forklare hensigten med 
møblerne. 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen:  
 

752 (D) (10 min) 
Orientering om skolens arbejde 
med at udvikle fokusområder 

Se bilag (slides) https://we.tl/t-Tx04QyzgjR 
 
Heidi gennemgår: 
Før sommerferien - ledelsen status for de sidste 5 
år - 3 områder - det grundlæggende fundament. 
 

- PLF Professionelle Lærings Fællesskaber 
10 lærere der hele tiden arbejder sammen. 

- Det gode læringsforløb alt hvad vi 
arbejder med handler om børnenes læring 

- Pipeline Forbedring af synlighed af 
ledelsens opgaver, vejledere med ude i 
undervisningen. 
 

Gennemgang af skolens 6 forbedringsområder og 
ansvarsområder. 
 
Projekter: Affaldsprojekter, Covid19-organisering, 
Co-teaching klasse, læringsmiljøer, Min 
Nysgerrighed, Fyrtårne i London, 
Undervisningsministeriet på besøg, Craft 7. 
årgang, Mini Craft 6. årgang, Projektvalgfag på 
tværs af skolerne. 

753 (D) (20 min) 
Udvalgsarbejde 

Sara og Mette giver status på bestyrelsens to 
udvalg. 
 

 Forældresamarbejde (Caroline, Sara, Kim, 
Trine, Anette, Heidi) 

Input fra kontaktforældre gik meget på 
løsninger. 
Måske skulle vi tænke: 
- Hvilken slags forældresamarbejde har vi et 

behov for, når vores elever skal trives. 
Selvværd, robusthed, indgå i fællesskaber 
mm. 

- Hvad kan forældrene bidrage med? 
- Arbejdet er strandet lidt i udvalget, skal 

have defineret forældresamarbejdet. 
- Samarbejdet mellem skole og hjem, hvad 

skal det bygge på? 
 

 Trivselspolitik (Louise, Jakob, Mette, 
Christina) 

https://we.tl/t-Tx04QyzgjR


DIGITAL TRIVSEL 
- Social trivsel og digitale medier (mobil)  
- Delkonklusion = fokus på at danne børnene 

indenfor dette felt 
 
 
Nye bestyrelsesmedlemmer på de to udvalg 
 
Gennemgang af skolebestyrelsens 
”udvalgsarbejde” og struktur gennem årene. 

754 (D) (90 min) 
Planlægning af årets 
diskussioner 

"Planlægning af årets diskussioner (90 min)" 
 
Trine faciliteter processen. 
Vi skal i fællesskab finde frem til hvilke emner vi vil 
kaste os over de næste 2 år. Det er ikke en statisk 
liste, men et udgangspunkt vi kan planlægge efter 
det. Vi har dels større emner som vi arbejder med i 
udvalg over længere tid. Dels emner som vi rejser 
som diskussioner på et enkelt møde. Vi vil drøfte 
emner indenfor begge kategorier. 

 
Eksisterende udvalg: 

 Forældresamarbejde (Caroline, Sara, Kim, 
Trine, Anette, Heidi) 

 

 Digital trivsel (Louise, Jakob, Mette, 
Christina) 

 
 
Drøftelse af temaer: 
Ensomhed / digital trivsel 
Udeundervisning/udeliv - ind i undervisningen, alle 
klassetrin 
Nysgerrighed kulturen/lysten til læring 
Kønsidentitet 
Innovation og entreprenørskab  
Åben skole 
Kommunikation fra bestyrelsen 
Bevægelse i undervisningen 
 
 
Orientering: 
Retten til fællesskaber 
Innovation og entreprenørskab  
Covid19 evaluering feedback fra lærere om 
undervisningen hjemme og på skolen. 
 
Det er muligt at arbejde med alle punkter/emner 
gennem de kommende 2 år. 
Sende punkter ud til bestyrelsen (de som er 
fraværende) og beder om tilføjelser snarest.  
Trine, Jakob og Heidi sætter rækkefølgen 
 
Punkt som skal hurtigt på dagsorden: 

- Kommunikation fra skolen 
- Kommunikation fra bestyrelsen 

 
Genbesøge politikker og principper 
 

 
 



----------------------------------------------------------- 
Da vi skal lave processen over Teams forbereder 
alle emner hjemmefra - og så tager vi en bordet 
rundt, hvor alle melder ind. Derefter vil vi i 
fællesskab prioritere emnerne. 
 

752 (D) (10 min) 

"Mødeform mm:" 
 

Forslag til mødetidspunkt kl. 17-20 - vedtaget 
 
Punkt på dagsorden hvor vi drøfter indhold til 
næste møde, så man kan forberede sig. 
 
Lærings/aktivpauser, hvor bestyrelsen kommer 
rundt og ser skolen. 

- Legepladser 

 
Til sidst tager vi en drøftelse af mødeform, 
herunder forslaget der har været fremme om et 
tidligere mødetidspunkt. 

EVT. Vær opmærksom på fordelingen af legepladser -  
alderstilsvarende. 
 
Bevægelse fase 1 skal være ude.  
 
Fase 2 valgfri enten inde eller ude. 
 
Bevægelse skal prioriteres også i fagene. 
 
Elevråd fase 2 - være ude i bevægelse og pauser. 
 
Ansøge fonde til legepladser. 
 
Birkerød Skole har næsten et færdigt logo.  
Heidi glæder sig til at vise det til bestyrelsen. 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 

 
Torsdag  08.10.20 – kontaktforældremøde Aflyst  
Torsdag 22.10.20 
Onsdag  11.11.20 
Onsdag  09.12.20 
Torsdag  14.01.21 
Tirsdag  23.02.21 
Onsdag  17.03.21 
Torsdag  15.04.21 
Tirsdag  18.05.21 
Onsdag  16.06.21 kl. 19-21 inkl. spisning 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


