
 

 

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

Trine Klitgaard Bro (TB), Kim Segelcke (KS), Niels Rasmussen (NR),  
Heidi Munch Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM),  
Maiken Gjerrow Andersen (MA), Louise Kambjerre Scheel (), Lærke Hangaard 
Balselv (), Caroline Schousboe (). 

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

 
735 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
736 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
25.05.2020 

Godkendt 
 

 
737 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere:  
Ansættelse, Co-teaching klassen tilbagemelding, 
Indkøb og renovering, Translokation 
 
Vi sætter co-teaching på som punkt på et møde 
efter ferien, så vi kan gå mere i dybden. 
 
Vi har købt skole til udskoling og sat gang i at 
opgradere mellemtrinsgården. Biblioteket til 
indskolingen er i gang med at blive flyttet og 
science i fase 2 skal også gøres mere indbydende. 
 
Vi får udefra ekstra penge via finansloven. De 
penge skal i Rudersdal bruges til inklusion og to-
lærertimer. Vi overvejer en inklusionsvejleder. 
 
Translokationen bliver i år delt i 3 og holdt 
klassevis.  

   

   

 

Skole og Familie 

Birkerød Skole 

Dagsorden og referat af 
 
Skolebestyrelsesmøde 79 
Mandag d. 22. juni 2020 kl. 18:00-21:00 inkl. Spisning 
Mødet afholdes i Restaurant Jægerhuset, 
Dronningsgårds alle 126, Holte 
 

 
Birkerød Parkvej 12 
3460 Birkerød 
www.Birkerødskole.dk 
Dato: 19.06.2020 



 

 

Fredag holder vi sommerafslutning klassevis, men 
laver en fælles digital sommerferiesang. 
Elevrådet: 
Intet nyt – i år kan vi ikke holde valg før ferien pga 
Corona. Vi holder det hurtigst muligt efter ferien. 
 
Formanden: Dagsorden fra skoleforum 
Der er ikke kommet dagsorden endnu. 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 
Tilbagemeldinger om valg til skb – svært at se på 
mobil – og også på pc.  
Reaktion på, at der skal afgives 3 stemmer. HJ 
undersøger, hvorfor reglerne er sådan. 
 
Der har været enkelte bekymringer i forhold til 
trivslen pga familiegrupperinger. 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
 

738 (D) 10 min 
Evaluering af året (O) 
 

Bordet rundt 
 
Hvad har været godt? Hvad vil jeg gerne have 
mere af? 
 
Vores kontaktforældremøder er gode.  
Gruppearbejde med Den gode start fx har været 
berigende for skolen.  
Gruppearbejdet fungerer godt – især når det er 
fokuseret på få udvalgte emner. Det gør, at man 
nemmere kommer til orde. 
Arbejdet i grupperne bliver kvalificeret af at blive 
bragt i plenum i bestyrelsen. 
 
Konkrete projekter gør det mere synligt for de 
øvrige forældre. 
Opstarten af gruppearbejdet for 2 år siden med 
interesseområder, som kunne grupperes og 
prioriteres. 
 
Reflekteret bestyrelse, som kvalificerer det arbejde, 
vi laver på skolen.  
 
Ønske om at se mere af skolen – fx i pauserne. 
Måske har der brug for en mere klar plan for 
gruppearbejdet m.h.t. antal møder. 
 
Ønske om, at skolens almindelige hverdag og 
hvilke ting, der er i gang, bliver taget op fra start, så 
bestyrelsen ved, hvad ideer og holdninger taler ind 
i. 
 



 

 

739 (B) Konstituering af ny 
Bestyrelse 

Jakob er genvalgt som formand 
Trine er genvalgt som næstformand 

740 (O)  
Covid-19 og skolestart efter 
sommer. 
 

Ønske om, at bestyrelsen får lov at evaluere 
Corona-perioden efter ferien. 
 
Vi må, som det ser ud nu, starte efter ferien i langt 
mere normal tilstand.  
 

741 (D) JL /5 min 
Evt. 

Obs første bestyrelsesmøde bliver den 13.8. Kl. 18 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 

Se vedlagte bilag. 

 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


