
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
onsdag den 9.9.20 kl. 18.00-20 
lærerværelset på Rolloskole 

 
 

Deltagere: Henrik Reumert, Sacha Uldahl, Michael Lilliekvist, Jakob Bredsdorff Frederiksen, Jens Jør-

gen Stokholm, Pernille Obdrup 

 

Afbud: Randi, Ingeborg, Tommy, Jens 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering fra Rolloskolen – afdelingslederne deltager 

Nana Rolvsen og Pia Dupont fremlagde ”Rollos retning”. Rolleskolens ledelse har iværksat 

en 4 årsplan, for at løfte skolen på en række parameter. Status vil blive gennemgået af Na-

na og Pia næste gang Rolleskolen er vært for bestyrelsesmøde.  

 

 

3. Budgetopfølgning- Vishal deltager 

Vishal har opsagt sin stilling pr. 30. september 2020. Punktet udsættes til næste møde. Bud-

gettet gennemgås af Henrik Reumert på næste møde d. 7. oktober. 

 

4. Kvalitetsrapport – udsat fra sidste møde 

Henrik gennemgik, hvad en kvalitetsrapport skal indeholde. Kvalitetsrapporten laves hvert 2. 

år.  

 

Spørgsmål vedrørende seneste kvalitetsrapport – skoleåret 18/19 kan fremsendes til admini-

strationen. 

 

Michal påpegende at der var nogle uligheder mellem Øst, Vest og Midt skolernes kompe-

tencedækning, samt antallet på personale, mellem de tre skoler umiddelbart ikke ser lige-

ligt fordelt holdt op mod elevantallet skolerne i mellem. Årsagne til denne skævhed kan mu-

ligvis findes i at data ikke er opgjort korrekt.     

Østskolen 

Dannebrogsvej 1 

 

Afd. Hylleholt 
 

Telefon 56204640 

Dato 11. september 2020 

j.nr. 00-00-00-0000 

Direkte telefon 00 00 00 00 

 

Mail: hylleholtskole@faxekommune.dk 

 
 



 

 

5. Meddelelser/orientering 

Jakob er fungerende formand i Tommys fravær. 

 

Tim er fratrådt som konstitueret skoleleder pr. dd. Fratrædelsen er konsekvensen af sygdom i 

Tims nærmeste familie. Henrik Reumert overtager ledelsen frem til 1. november.  

 

Henrik vil primært kigge på mødestruktur - at planlagte møder afholdes og fungerer.  

Ansvar og roller i ledelsen skal tydeliggøres.  

 

Ledelsesstrukturen vil blive bibeholdt indtil beslutningen om skolestrukturen er vedtaget. Det 

betyder, at der skal konstitueres en ny skoleleder. 

 

Der opslås en stilling som konstitueret skoleleder, med samtaler den 28.9.20. Jakob, Michael 

og Sacha deltager som forældrerepræsentanter i samtalerne. Bestyrelsen blev adspurgt, 

om de kunne godkende en proces, hvor forvaltningen udarbejder et kort opslag uden ind-

dragelse af bestyrelsen forud for offentliggørelse. Dette i lyset af den særlige rekrutteringssi-

tuation og muligheder. Bestyrelsen nikkede til denne fremgangsmåde. 

 

Der pågår i nær fremtid forskellige fokusgruppe-interviews med interessenter i skoleverde-

nen, bestyrelse, fælleselevråd og faglige organisationer. Dette som en del af arbejdet med 

analyse af skoleledelsesstrukturen. Der vil ske en stor og bred inddragelse af mange forskel-

lige interessenter i og omkring folkeskolen i Faxe Kommune. Yderligere kommunikation og 

invitationer er undervejs.  

 

 

6. Mødestruktur 

Møderne holdes fremover 1 gang om måned på onsdage fra 18-20. Der bliver i forbindelse 

med møderne serveret en sandwich eller lignende. Der vil blive rullende mødesteder, hvor 

den afholdende skoles ledelse deltager. 

Mødedatoer fremsendes med referatet. 

Mødedagsordner/referater og andre dokumenter lægges fremover på Østskolens hjemme-

side – under bestyrelsen. 

 

Dagsorden for fremtidige møder:  

1) Godkendelse af dagsorden og referat  

2) Orientering fra afdelingsleder (ca. 20-25 min inklusiv drøftelse og diskussion)  

3) Meddelelser/orientering fra skoleledelsen    

4) Økonomi – løbende status v. Skoleleder  

5) Øvrige punkter (fremsendes til bestyrelsesformand og skoleleder senest en ugen inden 

næste møde.)  

6) Dagsorden for næste møde aftales ved hvert møde.  

 

 

7. Fremtidigt bestyrelsesarbejde 

Udsat til næste møde. Vi står overfor en opgave hvor vi skal fokuserer bestyrelsens arbejds-

indsatser og få skabt en bedre funktionel struktur, så vi kan styrke skolen bedst muligt.  

 

 

8. Henvendelse fra Østskolen til Center for Ejendomme - Ingeborg 

Bygningsmassen i både Karise og på Hylleholt er i en miserabel tilstand (på Karise også 

udeområderne) 

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, da Ingeborg er fraværende. 

 

 

 



 

 

 

 

9. Eventuelt 

Det varslede bestyrelsesseminar den 3. oktober udsættes til 14. november 2020, når der er 

konstitueret en skoleleder. 

 

Michael efterlyser en evaluering af ungdomsklubbernes nye struktur. Henrik spørger i udval-

get. 

 

Næste møde i skolebestyrelsen bliver onsdag den 7. oktober 2020 kl. 18.00 – 20.00 på Karise 

Skole. 

 

Dagsorden til 7.10.20 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering fra Karise 

3. Meddelelser/orientering 

4. Budgetopfølgning ved Henrik 

5. Henvendelse fra Østskolen til Center for Ejendomme - Ingeborg 

Bygningsmassen i både Karise og på Hylleholt er i en miserabel tilstand (på Karise også 

udeområderne) 

6. Henvendelse fra en lærer til en forældrerepræsentant. ”Hvordan stiller skolebestyrelsen 

sig i forhold til mobning, racisme og konsekvenser for dette”. 

 

 

 

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 

 

 

 

I nedenstående link findes der inspiration til skolebestyrelsesarbejdet fra Skole- og forældre. 

 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse  

 

 

 

 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

