
 Østskolen 

Side 1 af 5

Skolebestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 20. november 2019 kl. 18.00-20.30
Sted: Hylleholtskolen – Personalerummet
Fremvisning: 

Deltagere: 
Forældrerepræsentant og formand Lars Christensen, forældrerepr., næstformand Jakob Bredsdorff 
Fredriksen, forældrerepr. Jens Mortensen, forældrerepr. Michael Lilliekvist, forældrerepr. Ingeborg 
Fangel Mo, forældrerepr. Tommy Pedersen
Medarbejderrepr. Pernille Obdrup - Rollo, medarbejderrepr. Jens Jørgen Stokholm - Hylleholt, 
medarbejderrepr. Dorthe Højer – Karise.
Elevrep. Rollo: Viktor og Lotte
Elevrep. Hylleholt: Sofie og Magnus
Elevrep. Karise: Mille Meinert Kemner 9. P og Izabella Østergaard Larsen 8. K
Skoleleder Torben Lind

Afbud:

Dagsorden

1. Valg af mødeleder, tidstager og relevanstjekker

Jens: Mødeleder
Pernille: Tidstager og relevanstjekker

2. Godkendelse af dagsorden/referat

Godkendt dagsorden og referat

3. Nyt fra elevrådet
 Juleoppyntningskonkurrence på Hylleholt. Hvilken klasse har mest julestemning
 Skolefodbold: Nytårsturnering på Karise


4. Udvalgt tema hentet fra matriklens hverdag: 
Drøftelse 30 minutter. Tovholder Linda. Gæster: lærere/pædagoger og elever fra Hylleholt.

Uddybende: SB møderne holdes på skift på hver matrikel, der får punktet som mulighed for at 
præsentere sig selv. 

A-uge
Anderledes uge på Hylleholt. Arbejdede på værksteder. Lærte andre at kende end de 
sædvanlige. Var fysisk aktiv og kreativ. Ex op værksteder: Borde bænke værksted, som blev ordnet. 
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Frisbee golf. Balancebane. Musikvæg. Madhold. Malet spilleplader på borde. Biograf. Alle fik to 
billetter ila. ugen. Blandede hold fra 0.-9. klasse. Giver tryghed. Vi prøver os frem ift. antal uger. I år 
er det to uger. Pillet legeplads ned på Bakkedal og brugt materialerne på Hylleholt. 
Vi tror på, at eleverne vil passe bedre på tingene, hvis de selv har været med til at reparere det. 
Åbent hus om torsdagen for forældre. 
A-ugen er evalueret i personalet, der er til fredshed med A-ugen.

Legepatrulje
0.-2. klasse i hallen de kolde måneder og udenfor i de varme måneder. Tirsdag og torsdag i 
spisepausen. 7. klasser er legepatrulje. Der kommer med mange. Inden vi leger. Reklamerer vi for 
det ved at gå rundt i klasserne. Legepatruljen hjalp også til ifm. åbent hus arrangement.

Ide: Tag billede af legepatruljen og hæng det op i klasserne og på Hall of Fame.

Mobilfri skole
Vi afleverer mobilerne om morgenen. Godt at være mobilfri. De låses inde. 

Øvrigt
Der arbejdes meget med 

 Struktur for forskellige møder
 Forældrefolder: Under udarbejdelse. Hvad der foregår på Hylleholt Skole
 Handleplan for ordblinde elever
 Elevrefleksionssamtaler

Linda vil præsentere forældrefolder og handleplan for ordblinde elever på et ledermøde.

5. Fremtidsperspektiver for matriklen:
Drøftelse 15 minutter. Tovholder Linda.

Intet nyt siden sidst.

6. Økonomi
Drøftelse 30 minutter. Tovholder Lars.
Bilag: Budgetopfølgning
Uddybende: Der ønskes en drøftelse af Østskolens økonomi herunder indkøbsstoppet, og hvad det 
betyder for Østskolen.
Gæster: 

Der er indkøbsstop. 
SB undrer sig over, at både Midtskolen og Vestskolen ikke har penge i kassen, da indkøbsstoppet 
kom i midten af juni. Hvordan kan det være, at de samme økonomimedarbejdere ikke styrer bedre 
på Østskolen?

Kan det virkelig være billigere at lease end købe? 
Og hvorfor må man lease for fx 300.000 kr., men vi må ikke købe for 300.000 kr.?

SB spørger til, om der er udgifter fra forvaltningen, der nu betales af skolerne?

SB spørger om Østskolen, der i 2018 selv måtte afdrage 4,5 millioner kroner, skal betale for 
Midtskolens gæld?
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SB spørger, hvordan man til en budgetafrapportering kan sige, at Østskolen har 4-5 millioner kroner 
og mindre end 4 uger efter siger, at der er under 1 million kroner i overskud?

SB spørger, hvorfor er de 4,5 millioner kr. Østskolen skylder i 2018, Østskolens gæld, mens 
forvaltningens gæld og Midtskolens gæld gøres til fælles gæld? Så Østskolen nu også skal betale 
for det?

Resurseallokeringsmodellen antyder et kommunalt serviceniveau, men når man midt i året fjerner 
800.000 kr. til 1 million, skaber man problemer for skolerne. Dels er serviceniveauet sænket, men 
politikerne tager ikke ansvar for det, dels skal vi fyre lærere for at dække underskuddet. 

SB spørger om der er et kasseregulativ, der dikterer, hvor store udsving der må være i økonomien.

7. Mødet med BLU
Drøftelse 15 minutter. Tovholder Lars
Bilag: Invitation fra BLU
Uddybende: Vi har mødes med BLU den 22. januar 2020 16.00-17.00.
Vi vil derfor drøfte, hvad vi skal tale med BLU om, hvem der deltager og rollefordeling.
Gæster: 

Vi har fremsendt 3 punkter:
 Indkøbsstop
 Sparebudget
 Vandtætte skodder mellem normal- og specialundervisning

8. Meddelelser
a. Skolebestyrelsesformand
b. Skoleleder: 
c. Skolebestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt
Affaldssortering: Fælleselevrådet foreslår indbyrdes konkurrencer og fælle skraldedage, hvor der 
samles skrald.

10. Huskeliste til dagsordenspunkter
 ORDENSREGLER SÆTTES PÅ NÆSTE GANG

 Skole hjem samarbejdet
 Børn i fællesskab
 Den gode skole
 Den åbne skole

11. Lukket møde:
a. Skolebestyrelsesformand
b. Skoleleder
c. Skolebestyrelsesmedlemmer
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Resterende møder Mødested

15/8 HYLLEHOLT
16/9 KARISE
28/10 ROLLO
20/11 HYLLEHOLT
12/12 KARISE
temadag 24/1 SLANGERUPGÅRD, forældredelen mødes kl. 15.00 og overnatter
temadag 25/1 SLANGERUPGÅRD, alle
20/2
18/3
14/4
11/5
11/6 SLANGERUPGÅRD
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Vi turnerer rundt på matriklerne. Vær opmærksomme på, at listen kan ændres løbende. Rækkefølgen 
er Hylleholt, Karise, Rollo osv. Der er lagt 10 møder ind, 8 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder. 

Mødested
Matrikelejer har ansvaret for at stille op til mødet: Borde, stole, vand, kaffe/te samt et lettere traktement.
Matrikelejer deltager i mødet. Evt. begge afdelingsledere. 

Elevrådskontaktlærer, Cecilie Kejlstrup, kejls@faxekommune.dk
Elevrådskontaktlærer, Jens Jørgen Stokholm, jestb@faxekommune.dk
Elevrådskontaktlærer, Jacob Kofoed, kofoe@faxekommune.dk

Rollo:
Formand, Viktor, vikt2419@faxesk.dk
Næstformand, Lotte, Lott4352@faxesk.dk

Hylleholt:
Formand, Sofie Friis, 7 årg., sofifriis@gmail.com
Næstformand, Magnus Christensen 8 årg. – christensenmagnus587@gmail.com

Karise:
Formand,
Næstformand, 
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