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Referat 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen og efterfølgende møde
i skolebestyrelsen på Østskolen

Der blev valgt følgende bestyrelsesmedlemmer:

Nanette Pallesen nanettpallesen@hotmail.com Njord 0x Karise
Sacha Uldahl  sas_pigen@live.dk Melanie 4a Rollo
Thomas Uldahl thomas@uldahl.net Melanie 4a Rollo
Randi Johannesen randij@hotmail.com Isabella 6b – Asta 1b Rollo
Christina Vornøe vornoe@yahoo.dk Alfred 2x Hylleholt 

Den nye bestyrelse mødes, onsdag den 18. marts 2020 kl. 19 – 21, hvor den vil konstituere sig. 
Placering af mødet fremsendes senere.

Der er dialogmøde med BLU onsdag den 25. marts 2020 kl. 16.00. Der blev formuleret følgende 
spørgsmål:

1. Hvordan sikre man gode muligheder for rekruttering af nye ledere med denne 
skolestuktur?

2. Hvordan kan det forklares, at der hele tiden skiftes ledere på alle niveauer? Hvordan kan 
det stabiliseres? 

3. Hvad vil man fra BLU’s side gøre for at sikre faglig udvikling og muligheder for rekruttering 
af gode lærer?

4. Hvordan sikrer udvalget samarbejdet på tværs af centrene: Kommunale ejendomme, 
vej/park og rengøringsenheden? Karise Skole trænger voldsomt til en bygningsmæssig 
opgradering. 

5. Hvordan sikre man, at de fysiske rammer på Østskolen generelt kan højnes? Det virker som 
om, at der mangler hænder på alle niveauer rengøring/lærere/administration/ledelse, for 
at sikre en rimelig standart. Inventaret er på alle afdelinger nedslidt.

6. Tager udvalget alvorligt, at der er skåret alt for langt ind til benet. Det er svært at få en 
ordentlig hverdag til at hænge sammen?

7. Forholder man sig i BLU til digitalisering og e-undervisning i forhold til bøger, når der nu er 
en læsestrategi i Faxe Kommune?

Datoer for kommende møder:

18/3 Konstituerende møde 19.00 – 21.00 Hylleholt
24/3 Dialogmøde BLU 16.00 – 20.00 Haslev
 1/4  Bestyrelsesmøde vedrørende økonomi
         med direktør Marianne Hoff Andersen
14/4 Bestyrelsesmøde - tid og sted kommer senere
11/5 Bestyrelsesmøde – tid og sted kommer senere
11/6 Bestyrelsesmøde – tid og sted kommer senere
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Meld gerne tilbage hurtigst muligt, hvem der deltager i dialogmødet med BLU og 
bestyrelsesmødet vedrørende økonomi med Marianne Hoff Andersen.
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