
 

 

 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Betina Rye Jensen (BJ), Sara Nissen (SN), Trine Klitgaard 

Bro (TB), Kim Segelcke (KS), Mette Marie Risager (MR), Niels Rasmussen (NR), 
Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Benedikt Eisemann (BE), Aksel 
Heunicke (AH), Heidi Munch Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM), Maiken 
Gjerrow Andersen (MA) 

 
Fraværende: Mette Marie, Aksel, Maiken  
 
Mødeleder: Jakob Lage Hansen  
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
704 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

 
705 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
13.11.2019 

Referatet er godkendt 
 

 
706 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 

• 59 elever i bh. Klassen pt.  
Vi kommer til at lave et etårigt projekt 
omkring en særlig klasser - a la nest-
klasser.  

• 2 nye ansættelser  

• 12 digitale fyrtårne tager til Bett og ser på 
skoler i januar. 

• Kort omkring knivmordet lige før jul. 

• Lys i garderoben. 

• Vi skal affaldssorterer på skolen - vi regner 
med at starte omkring vinterferien 
I den forbindelse får vi lavet et nyt udendørs 
skraldestativ til de store skraldestativer med 
tag over. 

•  
 

Elevrådet: 

• Fortsat i gang med undersøgelse omkring 
sociale medier 

   

   

 

Skole og Familie 

Birkerød Skole 

Dagsorden og referat af 
 
Skolebestyrelsesmøde 75 
Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 18.00-21.00 
 

 
Birkerød Parkvej 12 
3460 Birkerød 
www.Birkerødskole.dk 
Dato: 28. august 2019 



 

 

• Affald - elevrådet er i gang med tale om, 
hvilke spande, der kan stå, hvor. 

• Julebanko  
 

Formanden: 

• Mette Marie trækker sig fra 
skolebestyrelsen. Tak til Mette Marie for 
hendes tid i skolebestyrelsen.  
 

Nyt fra forældre på årgangene: 

• Henvendelse fra forældre omkring reklamer 
i skolen. Vi sætter den på som tema til en 
senere drøftelse. 
 

Nyt fra kommunalbestyrelsen: 

•  

707 (D) 90 min 
Udvalgsarbejde – grupper 
 

De 2 udvalg: 
 
1.Trivselspolitik 
 
2. Skole & forældresamarbejde 

708 (D) 30 min 
 
Overblik skolens politikker, 
principper, retningslinjer etc 

Ledelsen laver et oplæg til drøftelse 
 
Skemaet med hierarkiet taler vi om rækkefølgen i. 
Måske skal de flyttes rundt, så det fremstår mere 
logisk. 
 
Skolebestyrelsen fører tilsyn med principperne. 
Drøftelse af, om det også er bestyrelsen skal føre 
tilsyn med retningslinjerne. 
 
I forhold til overblikket over eksisterende politikker, 
principper m.m. 
HJ har gjort de dokumenter røde, som trænger til 
revidering.  
 
Beslutning om, at arbejdet med principperne 
systematiseres både i forhold til vedligeholdelse og 
bestyrelsens tilsyn. Det skal være nemt at føre 
tilsyn og vedligeholde principperne. 
Trine og Christina vil gerne deltage i arbejdet 
sammen med Heidi og Mette. 
 

709 (O) 30 min 
 
Hvordan arbejder skolen med at 
udvikle feedback. 
 

Christina og Mette som er instruktører fortæller os 
om, hvordan vi arbejder. 
 
 

710 (D) JL /5 min 
Evt. 

 
 



 

 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
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): 


