
 
 
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 
(), Aksel Heunicke (elevrådsformand) og Sebastian Abildgaard Glyb 
(elevrådssuppleant) 

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

 
753 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
Punkt 756 om retten til fællesskaber flyttes til næste møde. 

 
754 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 23.09.2020 

 
Godkendt 

755 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: Status på covid-19 

 Vi er i gang med en runde, hvor vi tager en status på, 
hvordan det går med retningslinjerne, med at være 
ude nu, hvor det bliver vinter m.m. 
SFO/K har vi udfordringer med, at de ikke kan tilbyde 
de aktiviteter, de plejer at have. 

 Der skal justeres på udeområderne. 
 

 Bestyrelsen efterspørger en update på retningslinjer. 
Bl.a. I forhold til anbefaling om legegrupper i 
klasserne. 
 

 Kantinen er økonomisk hårdt ramt lige nu. Så vi 
kigger på, hvordan vi kan tilpasse det. 

 
Elevrådet:  

 Aksel er blevet næstformand i Rudersdal Fælles 
Elevråd (RFE). 
Formålet med RFE er vidensdele på tværs af 
elevrådene.  

 Rudersdals Fælles Elevråd har valgt nogle 
mærkesager 

o Det fysiske læringsmiljø – ønske om at 
eleverne lave nogle fælles guidelines 

o Varieret og vedkommende undervisning. 
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Ønske om at der en eller anden form for 
variation – især her under COVID-19. 

o Fælles guidelines for elevrådene lokalt på 
skolen 

 Aksel og Sebastian er i gang med at finde ud af, 
hvordan de får kædet det lille elevråd med ind i deres 
arbejde. 

 
Formanden:  

 Skoleforum kommer snart. Jakob præsenterer 
dagsordenen. Den er sendt ud særskilt. 
 

Nyt fra forældre på årgangene: 

 
 Der blev spurgt til retningslinjer ifm. idræt.  

Normalt rykker idrætstimerne ind efter efterårsferien. 
Pga. Corona er alle klasser i udgangspunktet ude 
hele året. Hvis hallen er ledig, kan idræt foregå 
indenfor dog fortsat uden omklædning. Det er lidt en 
udfordring at finde egnede områder til idrætstimerne. 
F.eks. er fodboldbanerne nu lukket for vinteren. 
Ledelse og lærer vil undersøge mulighederne i 
lokalområdet og tænke kreativt. 

 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 

 

756 (45 min) 
Retten til fællesskaber 
 

Orientering omkring, hvordan skolen arbejder med Inklusion 
herunder en introduktion til den nye Co- Teaching klasse. 
 
Gemt til næste møde  

757 (10 min) 
Bestyrelsens årsplan 

Gennemgang af årsplan omkring placering af nye 
temadrøftelser i løbet af året.  

 
Se vedhæftet dokument 
 

758 (30 min) 
Kommunikation fra Bestyrelsen 
 

Hvor, hvornår og hvordan skal vi rette vores kommunikation fra 
bestyrelsen til skolens forældre. 
Kort diskussion af kommunikation omkring den nye bestyrelse 
til forældrene. Karoline laver et oplæg.” 

Der var en diskussion af forskellige former for kommunikation 
mhp. at informere og inddrage forældrene i højere grad. Det 
blev diskuteret at det er vigtigt at have formålet for øje i den 
enkelte kommunikation. Bestyrelsen vil afprøve forskellige 
former som behovet opstår fx ifm. udvalgsarbejde. 

Karolines oplæg til præsentation af bestyrelse og 
fokusområder blev diskuteret, og der laves nogle justeringer. 
Oplægget sendes af hver forældrerepræsentant til de årgange 
vedkommende repræsenterer. 

Det blev diskuteret at lave en kort video som supplement på 
det kommende bestyrelsesmøde, hvorefter introduktion 
sendes rundt.  

759 (20 min) 
Bevægelse 

Turen går til Udsigten, hvor Heidi vil fortælle om fysisk 
indretning i Co-teaching klassen samt hvordan vi som skole vil 
arbejde med at få sammenhæng mellem læring, organisering 
og skolens fysisk/visuelle indretning 
 



760 (45 min) Udvalgsarbejde 
 

1. Trivselspolitik –  
2. Forældresamarbejde -  

760(5 min) 
Fast punkt - indhold på kommende 
møde.  

Vi har flyttet punktet om Retten til Fællesskaber til næste 
møde.  
Trivselsudvalget regner med at have noget, bestyrelsen kan se 
på decembermødet. 
 
Obs vi skal have rettet bestyrelsen til på hjemmesiden. 
Og i dagsordenen står Sebastian som suppleant. Han er 
næstformand for elevrådet. 

 
 
Kommende skolebestyrelsesmøder (17-20): 

 
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): 


