
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
onsdag den 9.12.20 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. 

 

Afbud: Helle Nielsen, Tommy Pedersen, Pernille Obdrup 

 

Uden afbud: Michael Lilliekvist, Lotte Herløv, Sofie Andersen, Lisa Jensen, Malou Gøthler 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst til Henrik Østergaard 

Henrik kom med en kort præsentation af sig selv. Henrik arbejder fra begyndelsen med nog-

le andre ting, end han havde forestillet sig. Østskolen stå overfor en eventuel ny skolestruk-

tur, som gør, at han tager lidt lempeligt fat mht. pædagogisk udvikling. Der rettes mere fo-

kus på at styrke skolen i forhold til den kommende struktur. 

  

2. Hylleholt (Status og tiltag kort beskrivelse sendes til Karin så vi kan få overskrifterne med i 

punktform på dagsorden ) - Linda og Jens  

Udgik, da mødet er virtuelt 

 

3. Meddelelser/Orientering – Henrik/Jakob 

Henrik, Michael og Jakob har for 14 dage siden deltaget i dialogmøde. BLU er denne uge 

blevet forelagt 4 strukturmodeller, som tager udgangspunkt i de afholdte dialoger med inte-

ressenter, efter den tidsplan, der tidligere er fremlagt. 

I forbindelse med forældrerepræsentanternes deltagelse i interview, har de fremsendt et 

skriv til BLU. Der er endnu ikke svar på henvendelsen. 

Henrik vil fremadrettet udsende diverse materialer til skolebestyrelsen forud for møderne.  

Karise Skole har aktuelt 3 smittede elever. Derfor er det kun børnehaveklassen, der er tilba-

ge. Normal skolegang for 0.-4. årg. forventes i løbet af næste uge.  

Hylleholt Skole underviser i perioden frem til jul i nødskema pga. fravær/sygdom blandt per-

sonalet. 

Østskolen 

Dannebrogsvej 1 

 

Afd. Hylleholt 
 

Telefon 56204640 

Dato 17. december 2020 

j.nr. 00-00-00-0000 

Direkte telefon 00 00 00 00 

 

Mail: hylleholtskole@faxekommune.dk 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

4. Nyt fra elevrådet 

Det var kun elevrådsrepræsentanter for Karise, der deltog i mødet.  

De har sidste afholdt møde den 20. oktober 2020.  

Fra dette møde havde eleverne følgende bemærkninger: Vinduer der ikke kan åbnes. 

Håndvaske der ikke virker. Der er koldt på skolen om vinteren. Henrik Reumert har på sidste 

bestyrelsesmøde lovet, at sætte en undersøgelse af bygningsstandarterne på Karise og Hyl-

leholt i gang. Henrik følger op på det. 

Blok d – udskolingen har vandreklasser. Det giver udfordringer i forhold til Covid-19 retnings-

linjerne. Eleverne er bekymrede. Der bliver ikke sprittet borde af. Henrik tager kontakt til Ken-

neth Hansen i forhold til genåbningen efter jul. En løsning kan være, at eleverne selv spritter 

af, inden de forlader lokalet. Henrik melder tilbage til elevrådsrepræsentanterne. 

 

5. Ny skolestruktur – Jakob 

Se under punkt 3.  

 

6. Drøftelse af mobilfri skole – Ingeborg  

Ingeborg har været i dialog med Kenneth og udskolingslærerne på Karise Skole. Hun er ble-

vet sagligt modsagt af lærerne og ledelse, som dog har modargumenteret for ikke at indfø-

re mobilfrie skole. Hylleholt Skole er mobilfri. Vi ser, at eleverne bruger udeområderne mere. 

Lærerne kan udlevere telefonerne, hvis der er behov for dem i undervisningen. Umiddelbart 

kender vi ikke reglerne/aftalerne for Rolloskolen. Elevrådsrepræsentanterne (fra Karise) ser 

det ikke som et problem, at man har telefoner i frikvarterne. De henstiller til, at hvis telefo-

nerne skal afleveres, skal der være mulighed for at lave andre aktiviteter for de store elever. 

På Hylleholt har man gode erfaringer med mobilfri skole. Eleverne på Hylleholt giver selv ud-

tryk for, at det er befriende ikke at have telefonerne. Henrik undersøger politik og erfaringer 

på de enkelte afdelinger. Der er mulighed for, at bestyrelsen kan lave principper for brug af 

mobiltelefoner i skoletiden. 

 

7. Arbejdsmiljøet på Østskolen – Med-udvalget Jens/Pernille/Helle 

Karise var ikke repræsenteret ved lærerrepræsentant 

Rollo var ikke repræsenteret ved lærerrepræsentant 

Hylleholt: Jens Jørgen mener, der er et godt psykisk arbejdsmiljø på Hylleholt. 

Henrik fortæller om projektet ”professionel kapital”.  Lærere og pædagogisk personale har 

besvaret et spørgeskema. Resultatet af undersøgelsen er forelagt TRIO-grupperne for 14 

dage siden. Resultatet skal drøftes i TRIO i januar 2021. Bestyrelsen informeres, når der er 

kommet gang i dette arbejdet, og det er besluttet, hvor der skal sættes ind på de enkelte 

afdelinger. 

Medudvalget præsenteres for undersøgelsen på tirsdag. 

Bestyrelsen har foreslået til BLU, at lærernes undervisningstid nedsættes x antal procent, så 

lærerne får mulighed for at vikardække for hinanden og derved undgå de unge og uerfar-

ne vikarer. 

 

8. Affaldssortering – Ingeborg 

Henrik spørger op i systemet, hvorfor man ikke er i gang i Faxe Kommune. Elevrådet på Hyl-

leholt har drøftet det. Beskeden til dem har været, at vi kan henvende sig til Faxe Forsynin-

gen, så kommer de med sorteringscontainere.  

Elevrådene på de enkelte afdelinger drøfter, hvordan det kan gribes an. 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Status på ordensregler og principper og værdisæt – Med- udvalget. Jens/ Pernille/Helle 

På Hylleholt arbejder vi med ordensreglerne i elevrådet. Det har endnu ikke været drøftet 

på lærermøde eller i med-udvalget. 

Opfordring til at det drøftes i elevrådene på Rollo og Karise Skole. Snakken om værdisættet 

udsættes til et senere møde. Jens Jørgen tager kontakt til Rollo og Karise.  

 

10. Udvidelse af skolebestyrelsen med flere forældre repræsentanter  – Jens Mortensen  

Der er ordinært valg til skolebestyrelse i foråret 2021. Forældrerepræsentanterne påtænker 

at invitere forældrerådene på de enkelte skoler orienteringsmøder og håber via dette, at 

kunne skabe interesse for at deltage i skolebestyrelsesarbejdet. Jens Mortensen er tovhol-

der. 

 

11. Dagsorden til næste møde – Jakob 

Godkendelse af referat 

Hylleholt – status og tiltag - Linda og Jens deltager 

Meddelelser/orientering – Henrik/Jakob 

Nyt fra elevrådet 

Opfølgning på evaluering af ungdomsklubbernes nye struktur 

Møder med forældreråd 

Status på bygninger 

 

12. Eventuelt 

Der er frustration på Karise Skole over, at der ikke bliver afholdt forældremøder. Jens Jørgen 

fortæller, at han har holdt virtuelt forældremøde i sin klasse på Hylleholt og det gik fint. Det 

kan man eventuelt opfordre andre til at gøre. Henrik undersøger, hvorfor der ikke er afholdt 

forældremøder. 

 

13. Lukket punkt 

 

 

Næste møde i skolebestyrelsen er onsdag den 6. januar kl. 18.00 til 20.00 på Hylleholt Skole 

 

 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder: 

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

Sprøjtning af grønne områder 

Videre drøftelse af mobilfri skole 

Professionel Kapital 

Børn i fællesskaber 

 

 

 

 

 

 


