
 

 

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

Trine Klitgaard Bro (TB) og Heidi Munch Jacobsen (HJ) 
 
Fraværende: Sara Nissen, Mette Menander, (MB), Kim Segelcke (KS), Niels Rasmussen 

(NR), Christina Maria Ørsted Clemmensen (CC), Benedikt Eisemann (BE), Aksel 
Heunicke og Maiken Gjerrow Andersen (MA) 

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

 
728 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 
729 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
20.02.2020 

Referat godkendt 

 
730 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: Lejrskoler som ikke er 
blevet afholdt i foråret 2020 på grund af Corona 
nedlukning, har bestyrelsen sammen med ledelsen 
besluttet bliver rykket til næste skole år, sådan at 
alle elever kommer afsted. 

 
Elevrådet:  
 
Formanden: Skoleforum er skudt til den 29. juni, 
så der er mulighed for at mødes fysisk. 
 
Nyt fra forældre på årgangene: Ingen 
henvendelser 

 
Nyt fra kommunalbestyrelsen:  
 

   

   

 

Skole og Familie 

Birkerød Skole 

Dagsorden og referat af 
 
Skolebestyrelsesmøde 78 
Mandag d. 25. maj 2020 kl. 16:00-17.30 
OBS: I bliver indkaldt i ”Teams” 
 

 
Birkerød Parkvej 12 
3460 Birkerød 
www.Birkerødskole.dk 
Dato: 20.05.2020 



 

 

731 (O) 10 min 
Kort status (O) 
 

Genåbning af fase 2 for de store elever er gået 
godt. Eleverne har været gode til at finde ind i de 
nye rammer og tilbagemeldingerne er, at det er 
dejligt at være så meget ude, men kun når vejret er 
godt. Eleverne er glade og nyder at være sammen 
med deres kammerater igen. 

732 (B) 20 min 
Afklaring omkring fredsvalg eller 
et afstemningsvalg. 

Deadline for at stille op til skolebestyrelsen var den 
25. maj kl.12.00 
Bestyrelsen har modtaget 4 kandidater.  
På torsdag den 28. maj vil der være 
opstillingsmøde, hvor der tages beslutning om en 
et evt. kampvalg eller fredsvalg. 

733 (O) 10 min 
Tilbagemelding på genåbning 
 

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at elever og 
lærere hurtigt får lavet en opsamling på gode ideer 
fra både fjernundervisningen samt udeskolen, som 
vi kan tage med os ind i vores normale skole. 
Yderligere blev der drøftet muligheden omkring at 
lave et skriftlig oplæg der kunne sendes ud til 
forældre inden sommerferien, hvor man netop 
lagde op til en drøftelse omkring feedback og gode 
oplevelser omkring fjernundervisning og udeskole 
på kommende forældremøder efter ferien. 
 
Heidi vil sammen med resten af ledelsen lave en 
plan for opsamling og status på Corona-perioden. 
 
Der blev spurgt ind til om Skole/hjem-samtaler   
bliver gennemført her i foråret. Her er der blevet 
lagt op til, at der kun vil blive gennemført behovs-
samtaler. 
Lærerne vil skrive ud og tilbyde det. 

734 (D) JL /5 min 
Evt. 

 
 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
Mandag 22.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


