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Skolebestyrelsesmøde 

 
Dato: Mandag den 16. september 2019 kl. 18.00-20.30 

Sted: Afd. Karise – Personalerummet 

Fremvisning:  

 

Deltagere:  

Forældrerepræsentant og formand Sean Littlewood, forældrerepr. og næstformand Lars Christensen, 

forældrerepr. Jens Mortensen, forældrerepr. Michael Lilliekvist, forældrerepr. Ingeborg Mo, 

forældrerepr. Tommy Pedersen, forældrerepr. Jakob Bredsdorff Fredriksen. 

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 og Izabella  

Skoleleder Torben Lind 

 

Afbud: Merete, Jens, elever fra Rollo 

 

FORÆLDRENE MØDER 17.30 – 18.00 FOR AT KONSTITUERE SIG  

 Lars er formand 

 Jakob er næstformand 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af mødeleder, tidstager og relevanstjekker 

Mødeleder: Sean 

Tidstager og relevanstjekker: Pernille Obdrup 

2. Godkendelse af dagsorden/referat 

Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet 

 Høringssvar vedr. klubstruktur 

o Bruger ikke klubben.  

o Kender ikke til den eller den er for kedelig eller utryg ved at færdes i området 

o Mangler arrangementer og turneringer 

o Vi inviterer ungdomsskolens ledelse på besøg for at drøfte muligheder vedr. klub og 

ungdomsskoleundervisning 

 Trivsel er årets indsatsområde 

o Hvad er god trivsel? 

Udearealer, spil, klasserne kan hygge sig sammen,  
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4. Udvalgt tema hentet fra matriklens hverdag:  

Drøftelse 30 minutter. Tovholder Kenneth. Gæster: lærere/pædagoger og elever fra Karise. 

 

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

præsentere sig selv.  

 

Karise har tidligere fortalt om ”Opstart og rammesætning. Den røde tråd. Og læsning.” 

 

Denne gang vil Karise fortælle om Drama. 

Meget populært. Årets forestilling er hemmelig. Offentliggøres først senere. Dramaholdet er meget 

populært. Man får prøvet sine grænser. Får mulighed for at tale på kryds og tværs af klasser.  

Kun for 8. og 9. klasse. 

Øver for alvor fra uge 42. Engelske sange. ”The Greatest Show”. En circusforestilling. 

Giver glade og friske børn. Udfordrende øvelser. Skubber grænser.  

Det afvikles som en dramauge. Der er mange forskellige funktioner. Optræde, sælge billetter, 

scener osv. Stor begivenhed på Karise Skole. Fællesskab.  

 

5.  Fremtidsperspektiver for matriklen: 

Drøftelse 15 minutter. Tovholder Kenneth. 

 Kraftcenter Karise. Arbejdsgruppen er inviteret til møde.  

 Der er lavet udearealer, som allerede står flot.  

 Morgensang bygges op via indskolingen. Vi arbejder på at lave et lillekor. Det giver identitet 

og fællesskab. Det v tage lidt tid at opbygge.  

 

Nyt: 

Bregentved ejer skoven, og de har opsagt skolens mulighed for at være i skoven. Der skal betales 

for at være i skoven.  

 

Vi/ Kenneth undersøger om kommunens aftale om at komme i skoven er opsagt både i Øst og 

Vest.  

 

6. Skærmpolitik i SFO 

Kort drøftelse 15 minutter. Tovholder Sean. 

Uddybende: Hvad er vores holdning til brug af elektroniske medier i sfo tiden? 

Gæst: Vibeke Littlewood, pædagog i Tandhjulet. 

 

Vibeke: 

Der er regler for brug af spil i sfo 1: mandag og tirsdag er det reguleret og onsdag – fredag kan 

man ikke spille. Mobiltelefoner kan bruges efter 16.00. Ikke gå på Youtube eller tage billeder af sig 

selv eller andre.  

 

Skærmdannelse er vigtig.  

 

Spørgsmålet er: Hvad er sund skærmpolitik? De tre sfo’er vil udarbejde en fælles skærmpolitik, som 

undervejs bliver trykprøvet i elevrådet og skolebestyrelsen. 

 

Hvornår er det et værktøj og hvornår er det fri leg? 
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Det er vigtigt, at vi sætter grænser, men de skal ikke være så snærende, at eleverne mister modet 

eller bare gør det et andet sted.  

Vi skal være opmærksomme på, at voksne ikke nødvendigvis forstår den måde at være sammen 

på. Der foregår en stor socialisering blandt unge omkring skærmen.  

 

Hvis vi laver for mange forbud, vil eleverne bare finde andre måder på at bruge skærmen på.  

 

Hvordan ruster man sig til digital dannelse?! 

 

7. Ferieplan 

Bilag: Ferieplan brev, år 2020-2021, 2021-2022 og 2022-2023 

Kort drøftelse og beslutning 15 minutter. Tovholder Sean. 

Uddybende: Ferieplanen for de næste år er i høring og vi skal afgive et høringssvar. 

 

2020-2021: Indstiller forslag 1 

2021-2022: Indstiller forslag 1, hvis sfo’en er åben 

2022-2023: Indstiller forslag 1 

 

 

8. Skolebestyrelsesseminar den 24.-25. januar 

Drøftelse og beslutning, 15 minutter, tovholder Sean 

Uddybende: Vi afholder skolebestyrelsesseminar fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag med 

overnatning. Forældremedlemmerne og Torben møder om fredagen og overnatter. 

Medarbejderne møder lørdag kl. 9.00-15.00, hvor den øvrige ledelse også møder ind.  

Forslag til emner: Skole-/hjemsamarbejde/ fredag og Inklusion/ lørdag 

Forslag til arbejdsgruppe: Skole-/hjem samarbejde: Torben + forælder, inklusion: Elina + forælder 

Der skal besluttes emner, arbejdsgruppe og oplægsholdere 

 

Vedtaget: 

Emner: 

Lars og Jakob inklusion 

Michael og Tommy: skole-/hjemsamtaler 

Emnet skole-/hjem samarbedet tages op på lærermøde og sættes på sb dagsordenen den 12. 

december. 

 

9. Børn i fællesskaber 

Bilag: Tidligere udsendte bilag fra mødet med centerchefen lige før sommerferien 

Drøftelse, 30 minutter, tovholder Sean 

Uddybende: Vi overtager ansvaret for økonomien med inklusion den 1. januar. Vi skal derfor i langt 

højere grad arbejde med inklusion og visitationer end tidligere. Det får indflydelse på vores 

opfattelse af inklusion, fællesskab og økonomi.  

Vi ønsker med drøftelsen at involvere skolebestyrelsen i forståelserne og beslutningerne, som presser 

sig på.  

 

Inklusion er på dagsordenen i fkpu.  
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Den 1. januar får skolen ansvaret for økonomien i inklusionsområdet. 

Der er samtidig besluttet, at der ikke er vandtætte skotter mellem normalområdet og 

specialområdet. 

Underskuddet i forvaltningen er i år ca. 8 millioner kroner.  

 

10. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsesformand: Lars er ny formand og Jakob er næstformand. Tak for samarbejdet.  

b. Skoleleder: Lukket punkt 

c. Skolebestyrelsesmedlemmer: Lars og jeg laver et opslag om suppleanter.  

 

11. Eventuelt 

 

12. Huskeliste til dagsordenspunkter 

 Skole hjem samarbejdet 

 Børn i fællesskab 

 Erhvervsklasser, status 

 Den gode skole 

 Den åbne skole 

 Sprøjtegift 

 

13. Lukket møde: 

a. Skolebestyrelsesformand 

b. Skoleleder 

c. Skolebestyrelsesmedlemmer 

 

 

Resterende møder Mødested 

 

15/8  HYLLEHOLT  

16/9  KARISE 

28/10  ROLLO 

20/11   

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 

 

  



  Østskolen  
 

Side 5 af 5 
 

 

 

 

 

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, Mille, Mill2833@faxesk.dk 

Næstformand, Liza, liza.safi@hotmail.com 
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