
 

 

 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Betina Rye Jensen (BJ), Iben Wistrup Schwaner (IS), Sara 

Nissen (SN), Trine Klitgaard Bro (TB), Kim Segelcke (KS), Mette Marie Risager 
(MR), Niels Rasmussen (NR), Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Marius 
Vang Hüssy (MH), Heidi Munch Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM), Maiken 
Gjerrow Andersen (MA) 

 
Fraværende: IS, MA,  
 
Mødeleder: Jakob Lage Hansen  
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
674 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Vi tager temaer, vi vil arbejde med kommer på 
næste møde. 
 

 
675 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
13.06.19 

Referat er godkendt. 
 

 
676 (O) 40 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 
 

 Valgfag 
o Der er oprettet følgende valghold til 

8./9. årgang i år: Idræt på tværs, 
Drama, It, Kost (2 hold), Naturtro 
træning og kost i det grønne (2 
hold), Filmkundskab, Litterær Salon. 

o Generelt har der været en lidt 
bredere søgning til flere hold i år, 
fordi eleverne nu kender ordningen. 

o Kost er dog stadig storhittet og 
mange har ikke kunnet få deres 
ønske opfyldt 

o Der er ca. 26-28 på hvert hold 
 

o Der er oprettet kost, billedkunst, 
håndværk og design til 7. årgangs 
valgfag, som fremover er to-årigt og 
skal afsluttes med en prøve 
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o Det samme mønster gør sig 
gældende: kost er mest ønsket 

o Der er ca. 20 elever på hvert hold 
 

 Optag på ungdomsuddannelser 
o 3 (4%) - erhvervsuddannelse  

(regeringens målsætning er 30%) 
o 21 (30%) -  10. klasse (alm eller 

efterskole) 
o 45 (65%) - gymnasial uddannelse 

 1 HF 
 6 HHF 
 4 HTX 
 34 STX 

 

 Ansøgning til Apple 
o Vi har søgt om at komme med i et 

netværk af skoler, med fokus på 
videndeling af erfaringer med læring 
og digitalisering.  
 

 Film om skolen og digitalisering 
 

 Nye lærere 
 
Elevrådet: 

 Alle klasser har valgt, men elevrådet har 
ikke konstitueret sig endnu. 

  
Formanden: 

 Konstituering - valg af næstformand 
TB er valgt som næstformand 
 

 Valg af kontaktpersoner på årgangen: 
0 - Kim 

1. Kim 
2. Sara 
3. Jakob 
4. Mette 
5. Sara 
6. Betina 
7. Trine 
8. Betina 
9. Iben 

 

 Høring af kommunalt budget mellem de to 
næste møder på mail. 
Jakob tager den. 
 
 

Nyt fra forældre på årgangene: 
 

Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
 



 

 

 
678 (D) 30 min 
Datoer for Forældremøder samt 
beslutning af bestyrelsens oplæg 
 

Vi skal have besluttet hvilke temaer bestyrelsen 
skal tale om på de kommende forældremøder, 
samt en fordeling af møderne i mellem 
bestyrelsens medlemmer. 
 
Datoer for forældremøder: 
Fordeling af forældremøder - skb tager de klasser, 
hvor de er kontaktperson for. 
Datoen for kontaktforældremødet 8.10.19 kl. 19-21. 
Temaet: forældresamarbejde. 
 
Indeholder: Den gode start - budskab at det er ved 
at blive indarbejdet og der ligger en opgave hos 
kontaktforældrene. 
 
 

679 (D) 30 min 
Høring vedr. skolestruktur 

JL vil inden mødet rundsende et oplæg til 
høringssvar. Materiale er udsendt inden 
sommerferien. 
 
Drøftelse af vinklen i høringssvaret.  
Vi opfordrer til, at man søger den nye regering om 
at genoptage skoledistriktsforsøget.  
 
Bestyrelsen er stemt for, at vi laver vores eget 
høringssvar. Og ikke på et fælles høringssvar. 
 

680 (D) 30 min 
Tilbagemelding på skemaer 

HJ laver en gennemgang af skemaer, hvor 
timetallet er reduceret med 2 timer pr. uge pga. ny 
lov. 
 
Den reducerede skoletid er omlagt til to-lærertid. Vi 
lægger ansøgningen ved referatet. 
 
Ønske om at der kommer bevægelse ind i fagene. 
At vi husker det. 

681 (D) 30 min 
Tilbagemelding på 
elevtrivselsmåling og 
eksamenskarakterer 

HJ giver en kort tilbagemelding på skolens 
overordnet elevtrivselsmåling samt 9. årgangs 
2019 karaktergennemsnit. 
 
Obs på hvordan man udleverer nationale test-
resultater til forældre. Oplevelsen af, hvordan 
eleverne oplever, at det er et pres at få kuverten og 
skulle tage den med hjem. 
 
Generelt har vi en god trivselsmåling.  
 
Bestyrelsen vil gerne have elevrådet (klasserne i 
udskoling) til at drøfte, hvad der ligger bag de gode 
trivselsresultater. Hvad er det, der fungerer?  
 

 
682 (D) JL /5 min 
Evt. 

Rygning:  
Betina har fået en henvendelse i forhold til, om der 
er en forælder, der vil være med i en debat på 
Folkemødet om røg frit ungdomsliv i Birkerød. Vi 



 

 

siger nej tak.  
Vi kan på næste møde drøfte, om vi vil have 
sundhed/røgfri skoledag på Birkerød Skole. 
 
 
Klubben: 
Obs på, om 5. klasserne går hjem tidligt og vælger 
klubben fra.  
 
 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 

Torsdag 19.09.19 
Tirsdag 08.10.19 – Kontaktforældremøde 
Onsdag 13.11.19 
Tirsdag 10.12.19 
Tirsdag 14.01.20 
Torsdag 20.02.20 
Onsdag 18.03.20 
Torsdag 16.04.20 
Onsdag 13.05.20 
Torsdag 11.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


