
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skolebestyrelsesmøde - Referat 
onsdag den 3.3.2021 kl. 18.00-20.00 

Virtuelt 
 

Deltagere: Tommy Pedersen, Henrik Østergaard, Randi Johansson, Michael Lilliekvist, Jens Morten-

sen, Jakob Bredsdorff Frederiksen, Ingeborg Fangel Mo, Ester Kapper, Lotte Herløv Nielsen, Sofie 

Andersen, Lisa Sand Jensen, Malou Gøthler, Jens Jørgen Stokholm, Pernille Obdrup, Helle Nielsen, 

Victor Smedegaard. 

 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

 

2. Meddelelser/Orientering - Henrik/Jakob 

Henrik: Fokus på ledelsespakker og ledelsesteam – Besøg i TRIO-grupper som lige nu arbej-

der med Professionel Kapital.  

Jakob: Deltagelse i dialogmøde, hvor Jakob orienterede om udfordringerne i forhold til 

kommunens udstykningsplaner i Faxe Ladeplads samtidig med at klasserne på Hylleholt Sko-

le er for store til at modtage nye elever. Vi håber på, at problemstillingen udløser flere klas-

ser på Hylleholt Skole, som har ugentlige forespørgsler.  

Skolerne skal tage stilling til om alle elever fremadrettet stadig skal have adgang til en 

chromebook. Bestyrelsen afventer et udspil fra staben. 

 

3. Nyt fra elevrådet 

Velkommen til Victor ny elevrådsrepræsentant  –  Basketbane på Karise er meget glat. Det 

gælder området med de grå sten. - Henrik undersøger 

Der skal generelt laves nyt asfalt (genetablering) på Karise Skole. 

 

4. Status på genåbning og Corona 

Stabil Coronasituation. Vi regner med og håber på at have 9. årg. tilbage fra d.15.03. 

Elevrådsønske: start med socialt fokus og ikke terminsprøver i den første uge – Der skal være 

tydelige rammer for klasserne, som skal have deres egne lokaler. 
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5. Opsamling fra Ungdomsskolebesøget 

 Hvilke aktiviteter/opmærksomheder ønsker vi at sætte fokus på 

Bestyrelsen og elevrådet vil gerne være sparringspartnere i at danne et nyt klubregi. Det 

er vigtigt at de unge får nogle lokaler, som er deres ”egne” og som de selv kan sætte 

deres præg på, og at de herefter bakker det op. 

 Hvem står for tilbagemeldingen til Ungdomsskolen 

Helle melder tilbage til Ungdomsskolen. 

Elevråd:Der mangler egentlig ikke noget. Der er mange tilbud. Ungdomsskolen er gode til at 

give information. Der er ikke klub i Karise. De unge glemmer tilbuddene og måske er de un-

ge trætte efter en lang skoledag. 

  

Der kommer ungdomsklub i Karise igen i en eller anden form. De unge savner et sted at væ-

re i klubregi, så de unge ikke laver dumme ting.  

 

6. Kort status på: 

a. Ny skolestruktur – Jakob 

Intet nyt i sagen – Vi afventer høringsmaterialet. 

b. Skoleårets planlægning (budget – regnskab 2020 - ) 

Endeligt regnskab endnu ikke udmeldt fra administrationen. Budget er overordnet på 

plads d.11. marts, hvor det udsendes til staben og bestyrelsen. Overordnet ser det he-

le stadig fornuftigt ud. 

c. Mobilfri skole – Ingeborg/Henrik 

Sættes i venteposition til en mere normal skoledag. 

d. Ordensregler – MED-udvalget, Jens/Pernille/Helle 

Sættes i venteposition indtil det er relevant. 

 

7. Deltagelse i inklusionsmøde med Implement (børn i fællesskaber), Randi skal have en mak-

ker med. 

Jakob deltager i de to møder sammen med Randi. 

 

8. Kommende suppleringsvalg samt valgmøde med forældreråd (Jens) 

Jens og Henrik præsenterede en valghandling med start i august.  

Bestyrelsen vil gerne afholde valget inden sommerferien – Henrik udsender en tids- og pro-

cesplan. 

 

9. Dagsorden til næste møde – Jakob 

 

 

Punkter til kommende møder: 

Arbejdsmiljøet på Østskolen – Med-udvalget Jens/Pernille/Dorte/Henrik  

Affaldssortering – Ingeborg, Jens Jørgen, Henrik 

Erfaringer fra tiden med COVID-19 – sættes på når elevrepræsentanterne deltager 

Sprøjtning af grønne områder 

Møder med forældreråd  

Status på bygninger  


