
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
onsdag den 6.1.2021 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, Nanna Tobiesen, Lotte Herløv 

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

Helle Nielsen. 

Referent: Henrik Østergaard 

Afbud: Elevrådsrepræsentanterne fra Karise, Karin 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2. Meddelelser/Orientering - Henrik/Jakob 

Fjernundervisning igangsat på alle klassetrin. Fælles undervisningstid på alle skoler i hele 

kommunen (kl.8.00 – 13.00). Nødpasning kører efter planen i alt 45 børn passes (Karise 10 – 

Rollo 23 – Hylleholt 12). Restriktioner endnu ikke konkret udmøntet på skoleområdet (fx af-

standskrav) 

 

3. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet ikke til stede 

 

4. Høringssvar på tildelingsmodeller for specialskolerne (bilag udsendt) 

Henrik orienterede kort om høringsmaterialet. Navnlig Care Match- rapporten har bestyrel-

sens interesse, da den understreger behovet for kompetenceudvikling på almenområdet i 

forbindelse med ”Børn i Fællesskaber”. Bestyrelsen er ligeledes nysgerrig på, hvad det lavere 

beløb til ”Børn i fællesskaber” i Plan A i tildelingsmodellen betyder for almenområdet. Dette 

undersøger Henrik. Bestyrelsen kan ikke anbefale plan A, hvis det indebærer færre økono-

miske midler til inklusionsindsatsen på almenområdet. Henrik justerer i udkastet til hørings-

svar og udsender det til bestyrelsen, inden det sendes til forvaltningen d.10. januar 

Randi og Ingeborg sidder i en følgegruppe mht. inklusion. Her vil de gøre opmærksom ud-

fordringerne i forbindelse med inklusion. 

 

 

 

Østskolen 

Dannebrogsvej 1 

 

Afd. Hylleholt 
 

Telefon 56204640 

Dato 28. januar 2021 

j.nr. 00-00-00-0000 

Direkte telefon 00 00 00 00 

 

Mail: hylleholtskole@faxekommune.dk 

 
 



 

5. Kort status på: 

Generelt har der været kort tid til at arbejde med nedenstående punkter siden sidste møde, 

og ledelsens fokus har været på opstarten af nødundervisningen efter jul 

a. Ny skolestruktur – Jakob  

Intet nyt siden sidst 

b. Mobilfri skole – Ingeborg/Henrik 

Intet nyt siden sidst 

c. Affaldssortering – Ingeborg, Jens Jørgen, Henrik 

Intet nyt siden sidst 

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

Afdelingerne undersøger om ordensreglerne stadig er relevante, og Henrik samler or-

densreglerne fra alle 3 afdelinger og sender dem ud i næste best. info  

 

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

Udskudt til næste møde grundet Coronasituationen 

 

7. Kommende skolebestyrelsesvalg (Jens) 

Jens og Henrik laver en indholds- og tidsplan til næste møde 

 

8. Opfølgning på evaluering af ungdomsklubbernes nye struktur 

Michael undersøger status og vender tilbage – Punktet tages op til marts/april – vi har fokus 

på Karise. Ungdomsskolen inviteres til et bestyrelsesmøde – Jakob tager kontakt til Ung-

domsskolen. 

 

9. Møder med forældreråd 

Jens og Henrik kigger på muligheden for at samle forældrerådene under valgmødet i for-

bindelse med skolebestyrelsesvalget. 

  

10. Dagsorden til næste møde – Jakob 

Budget og regnskab 

Timefordelingsplan 

Arbejdsmiljø/sygefravær/professionel kapital 

Status på bygninger 

Ungdomsskolen (tilbud på Karise) 

Elevrådets syn på fjernundervisning 

Orientering fra Inklusionsmøde (børn i fællesskaber), Randi og Ingeborg 

 

Punkter til kommende møder: 

Opfølgning på evaluering af ungdomsklubbernes nye struktur 

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

Sprøjtning af grønne områder 

Møder med forældreråd  

Status på bygninger  


