
 
 
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 (LS), Lærke Hangaard Balselv (LB), Caroline 
Schousboe (CS), Aksel Heunicke (AH - elevrådsformand) og  
Sebastian Abildgaard Glyb (SG - næstformand) 

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

 
762 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

 
763 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 22.10.2020 

Godkendt 
 

764 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: Birkenyt, Mette konstitueres 
som Skoleleder på Birkerød Skole indtil sommerferien 

 
Fremover vil Lise deltage i bestyrelsesmøde og skrive referat, 
mens MM er med som konstitueret skoleleder. 
 
Heidi vil i perioden holde møde med ledelsen hver fredag 
Vi laver et lidt større Birkenyt op til jul 
 
Elevrådet:  

Intet nyt 
 
Formanden: Orientering fra skoleforrum 

Skoleforum: Der havde været drøftelser omkring Covid 19, 
skoleudvikling og muligheder for, hvor meget der kan holdes i 
gang. Nogle ekstra-omkostninger afholdes centralt. Faldet i 
elevkronebeløbet i budgettet for 2021 er fastsat ud fra et 
forsigtighedsprincip og vil blive justeret op med 
lønstigningstaksten jf. aftalen om at fastholde 
elevkronebeløbet. 
Jakobs tilbagemelding til skoleforum omkring implementering 
af skolestrukturanbefalingerne var at Birkerød Skole bl.a. 
arbejder med spændende initiativer indenfor læringsledelse, 
elevens stemme og styrket udskoling. Covid-19  
(og på andre skoler skolesammenlægninger) fylder naturligvis 
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meget, men det er vigtigt at holde eleverne for øje og holde liv i 
gode tanker og initiativer da Covid-19 vil være med os i lang 
tid. Og at man som kommune må bakke op om skolerne, når 
der nu er en særlig situation for at realisere de gode og politisk 
bestemte målsætninger. 
Økonomistyring - der rulles nyt værktøj ud som kan hjælpe 
skolerne med overblik. 
Drøftelse omkring, hvordan skolen og undervisningen er 
begrænsede af situationen. Afspritning og håndvask tager tid. 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 

Tilbagemelding omkring smitteopsporing - mobilnummeret – 
der er lang ventetid. Opfordring til, at skolen skriver ud, at det 
går hurtigere via coronaprover.dk eller egen læge. 
 
På 5. årgang har de snakket om, at klatregrebene er vendt 
forkert/på hovedet.  
 
Fraværsmeldinger. 
Hvordan skal der meldes til lærerne? Kan det blive skrevet ud 
igen. 
 
Hvordan er det med at deltage i undervisningen, hvis man er 
hjemme til test? 
Der hvor det giver mening, inddrager lærerne eleverne. Eller 
sender materiale hjem, hvis elever er hjemme og venter på 
test uden at være syge. 
Nogle klasser har forberedt en materialemappe, som kan 
sendes med hjem. Det er lærerne, der skal vurdere, hvad der 
giver mening i den konkrete situation. 
 
Der spørges til, hvilke muligheder der er for legegrupper, 
kontakt mm nu hvor de er meget begrænset i deres sociale 
muligheder. 
Dem i klassen må gerne mødes i små grupper. 
Vent med at samle hele klassen. Det er vigtigt, de ikke 
mistrives. Så tal med lærerne, hvis I ser noget. 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 

MA fortæller fra udvalgsmøde, at de har drøftet Covid-19 og 
skolernes mulighed for at bruge rammerne fleksibelt.  
I udvalget har de drøftet, hvordan man kan presse mere på 
skolernes egen mulighed for fleksibilitet op ad. Det handler om 
ikke at være begrænset af love og regler i uhensigtsmæssig 
grad. 
 
Ungepolitiken er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen 
og skal nu i høring frem til januar. 
MA vil undersøge, hvem den skal i høring hos. 
 
På udvalgsmødet er unges rusmiddelvaner blevet drøftet, samt 
hvordan man får bedre fat i de unge. 
Der er en stigning i de unges rusmiddelforbrug. 

765 (O ) (40 min) 
Retten til fællesskaber 
 

Orientering omkring, hvordan skolen arbejder med Inklusion 
herunder en introduktion til den nye Co-Teaching klasse. 
 
Lise præsenterer ny forskning omkring retten til fællesskaber, 
samt hvordan vi arbejder med Retten til fællesskaber på 
Birkerød Skole. 
 
Drøftelse af, hvordan det vi ved fra co-teachingklasserne kan 
overføres til andre områder i skolen.  
Hvordan relationerne kommer i centrum for vores arbejde med 
alle børn. Samt hvordan vi allerede har en styrke i den struktur 
vi har med fagteamene omkring klasserne. 
 
Det har været en positiv ting at få en Co-teaching-klasse for 
skolen og medarbejderne har været gode til at håndtere det. 
Det er interessant, hvordan det er en fordel for alle elever. 



766 (25) (25 min) 
Eleverådsrepræsentanter præsenterer 2 
udvalgsarbejder fra det Fælles 
Kommunale Elevråd. 

Udsat til næste møde. 

767 (B) (30min) 
Bestyrelsen - optagelse af video 

Caroline kommer med en plan for optagelse af video 
 
Processen: 

- Skolen sender filmen ud 
- Bestyrelsen skriver ud til deres årgange 
- Videoen kommer på Facebook. 

 
 

768 (D) (60 min) 
Udvalgsarbejde 

1. Trivselsarbejde 
2. Forældresamarbejde 

 
Udsat til næste møde 
 

769 (O)  EVT. 

 
Kommende skolebestyrelsesmøder (17-20): 

 
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): 


