
 
 
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. 

 
805 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – punktet med ensomhed (808) udsættes 
 

 
806 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 17.03.21 

Godkendt 
 

807 (O) 30 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere:  
Der har været besøg af unge, hvor de har været på taget og 
har smidt fliser   
 
Elevrådet:  
Ikke så meget nyt fra det lokale elevråd.  
Rudersdal Fælles elevråd arbejder på, at man vælger nyt 
elevråd før ferien i så god tid, så der også kan vælges ny 
formand og næstformand, inden ferien. 
 
Rudersdal fælles elevråds projektet omkring varieret 
undervisning er blevet til en film, som næsten er færdig. 
Målgruppen er lærere og ledelse. Fx er budskabet, at 
undervisningen skal være virkelighedsnær, relevant, samspil 
mellem skolerne og det omkringliggende samfund. 
 
Vi vil gerne se den i skolebestyrelsen, når den er færdig. 
 
Formanden:  
Ikke noget nyt 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 
Ikke noget nyt 
 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
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De er i gang med de sammenlagte skoler. Der har været 
behov for nye arealanalyser for Holteskole. 
De øvrige skolebyggerier går efter planen. 
 
Der er blevet tildelt midler til skolerne til trivsel og faglig løft. De 
skal bruges inden udgangen af juni.  
Elevrådet har også fået øremærket nogle penge, som skal 
bruges, inden udgangen af juni. 
 
Befolkningsprognosen: lige nu giver det anledning til at der 
skal bygges ny daginstitution. Men giver ikke anledning til 
problematikker på skoleniveau. 
 

808 (D) 45 min 
Ensomhed v/Louise & Lærke 
 

Louise og Lærke kommer med et oplæg til drøftelse omkring 
ensomhed generelt i folkeskolen. Heidi gennemgår 
Birkerødskoles tal fra den seneste nationale trivselsmåling 
omkring ensomhed. 
 
Udsat 

809 (O) 20 min 
Prioritering & skoleplan 

Hvordan og hvornår kobles bestyrelsen på 
skoleområdets/skolens indsatsområder?  
Vi skal i vores årsplan have kigget på, hvordan og på hvilket 
niveau skolebestyrelsen kan være en del af skolens udvikling, 
sådan at det har en sammenhæng med skolens arbejde. 
 
 
Oplæg fra Jakob og Heidi: 
Løbende drøftelser – har to sigter. At få noget information og 
dialog, og gennem det præge skolen. Samtidig er det vigtigt, at 
bestyrelsen prioriterer indsatser på et niveau. 
 
Forslag: kunne være, at bestyrelsen i januar kunne have et 
punkt, hvor der både var en information om, hvad der er i gang 
på skolen – og hvad kunne bestyrelsen på sit niveau 
prioritere? 
 
Mellemtid i september; hvordan går det med de forskellige 
indsatser. 
 
Skoleplanen har et øget fokus på involvering i forhold til 
medarbejdere. 
Vi kunne hos os også tænke bestyrelsen ind i det.  
Udfordringen er, hvordan det at involvere medarbejderne og 
samtidig bestyrelsen – uden at det bliver modstridende… 
 
Vores udvikling – kvartalsvis – medarbejderne skal være med 
til at sætte delmålene for udvikling. 
 
Drøftelse: 
Kan noget, bestyrelsen prioriterer, gøres til et overordnet rødt 
mål (jf. modellen over udvikling) ligeværdigt med de 
kommunale indsatsområder? 
 
Måske kan vi tone, de kommunale indsatsområder ud fra 
bestyrelsens prioritering. 
Den drøftelse ville passe godt i januar i bestyrelsens arbejde. 
 
Kunne bestyrelsen bruge ord som toning, prioritering, rødt 
område, årsmål, akut m.m.  
Sådan at der er nogle redskaber i drøftelsen til at forholde sig 
til et emne. 
 
Overvejelse af, om bestyrelsen kan høre mere om kvartalsmål 
m.m. Så bestyrelsens drøftelser kan tappe ind i vores hverdag. 
 
Overvejelse omkring, at de emner, vi har til drøftelse, også kan 
tale ind i hinanden på tværs. Og ikke kun må sættes i kasser 
hver for sig.  
Det er vigtigt for bestyrelsen at have samtalen om, hvordan vi 
kobler det, vi vil og kan gå i hånd med hinanden. 
 
Til næste møde, så summer vi noget af det, der er blevet sagt 
sammen og blive lidt mere konkrete og så tage det op igen. 



 
Overvejelse om der skal være en systematik omkring fælles 
dokument med de løbende drøftelser, så det bliver nemmere, 
når Januarmødet skal drøftes. 
 
Beslutning:  
Det giver rigtig meget mening at lave en kobling mellem 
skoleplan og de drøftelser, bestyrelsen har. Som udmønter sig 
i en prioriterings- og toningsdrøftelse i januar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

810 (D) min 
Forventningsafstemning mellem 
bestyrelse, ledelse og medarbejder 
 
 

Heidi gennemgår hvilke krav der er til bestyrelsens arbejdet 
samt på hvilket niveau. 
 
 
Skolebestyrelsene formelle kompetence er at lave principper, 
der er med til at tone skolens arbejde. 
 
I praksis har vi konstruktive dialoger på mange niveauer, der 
giver meningen for både skolen og bestyrelsen. 
 
Vi vil som bestyrelse følge op på de ting vi diskuterer uanset 
tilsynspligt eller ej. 
 
 

811 (O)  min 
Plan for 1. maj børn 

Mette og Heidi fortæller om skolens plan for 1. maj børn 
 
Vi holder det (grundet Corona) klassevis ligesom sidste år. 
Forældrene er med til en start og får lov at gå med ned i 
klassen og se den. Derefter sendes de hjem indtil børnene 
skal hentes. 
 
Mini-udsigten (1. Maj-børnene) skal bo i de klasser, de skal bo 
i, når de skal i 1. klasse. Normalt ville vi derfor rykke alle 
klasser op til 1. maj, men i år har vi allerede lavet det ryk i 
forbindelse med genåbningen i uge 6 og efter påske. 
 
 

813 (D) 10 min JLH 
Planlægning af næste møde 

 
 
Orientering fra Rudersdalsfælles elevråd flyttes fra punkt til 
orientering 
Ensomhed kommer på 
Opsamling drøftelse fra i dag 
Kønsidentitet – evt skubbes til næste år? Caroline vender det 
med Jakob  
 
 
 

814 (O)  EVT. 
 
Kort drøftelsen af problematik, at det måske er blevet sværere 
for eleverne at stoppe spilleriet på mobilen og være sammen i 
frikvartererne. 
 
Spørgsmål til, hvordan de nye 6. Klasser bæres ind i Fløjen. 
MB giver feedbacken til Fløjen – Caroline tager startkontakten. 
 
 

 
Kommende skolebestyrelsesmøder (17-20): 
 
Tirsdag  18.05.21 
Onsdag  16.06.21 kl. 19-21 inkl. spisning 



 
Kommende møder i Skoleforum (17-19): 
 
 

 

 

 


