
Skolebestyrelsen for Slangerup Skole 
Skolebestyrelsen medlemmer: 

Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt, Mark Thuun og Kenn Broberg 
Suppleanter: Steffen Munk 
Elever: Hans Christian Volsted Hansen (9.B) og Elena Holt Futtrup (9.C) 
Medarbejdere: Henrik Kjeldsen og Torben Stanley Stensvig 
Ledelse: Jens Fenger Nielsen, Helle Bach Munk og Pernille Forup Stubkjær 

Dagsorden og referat 

Dato: Tirsdag d. 10. december 2019 
Tidspunkt: 18.00 - 21.00 
Sted: Lærerværelset på afdeling Lindegård 
 
Mødeleder: Lasse 
Referent: Helle Bach Munk 

Deltagere:  
Forældre:   
Suppleanter:  
Elever:  H.C., Elena 
Medarbejdere:  Torben S, Henrik 
Ledelse:  Henrik, Christian,  
 
Afbud:  Lasse                                  Gæster: Ingen 

Dagsorden  
Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 

Tid Referat  

 Vi starter mødet med at spise   

19/20.30 Formalia 
a) Godkendelse af dagsorden (B) 
b) Punkter til eventuelt (O+B) 
c) Henvendelser til bestyrelsen (O) 

5 min  Dagsorden godkendt.  

19/20.31 Elevforhold (O+D) 
- Nyt fra elevrådet 

15 min Elevrådet indstilles til en pris, ønsker fra klasserne til det fælles elevråd, orientering fra 
Helle vedr. juletræ og tyggegummi, skolemad.nu (Helle går videre med det), status på 
flaskegenbrugskasse, nyt fra klsserne: Ønske om tag på cykelstativerne, der mangler 
skraldespande i fællesrummet på 7. årgang og elevrådet opfordrer til at elev kontakter 
servicekorpset. Feedback på Lubeck: Det var en rigtig god og hyggelig tur, synes både 
elever og lærere. Fin kompensation.  
Spørgsmål vedr. mørklægningsgardiner. Pris ca. kr. 20-30.000 pr. klasselokale. Vi køber til 
de mest belastede klasser nu på budget 2019 og sætter penge af til det i budget 20.  

19/20.32 Fraværsstatistik for september (O+D+B)  
- Bilag 

30 min Mest fokus på statistikken over den samlede skole. Jens gennemgår skemaet. 29%`s fra-
værsregistreringer i september.  Oversigten er lavet på baggrund af spørgsmål fra kvali-
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- Gennemgang og debat tetsrapporten. Oversigten specificerer fraværstyperne og går ikke på klasseniveau. Hvis 

vikarpresset bliver højt en dag, tages ressourcerne fra andre to-lærertimer.   

19/20.33 Principper og retningslinjer  (O+D+B) 
- Bilag (Malene har revideret de vedhæftede do-

kumenter) 

30 min De redigerede dokumenter tages nu i MED-udvalg og personalegrupperne. Hjemmesiden 
skal over på Aula fra Personaleintra. Malene har rettet layout og kommafejl. Forskellige 
links på hjemmesiden virker ikke. Tidshorisonten for den nye hjemmeside er inden vinter-
ferien 2020.  

19/20.34 Regler vedr. elevfravær (O+D+B) 
-  

20 min Nye regler fra ministeriet er sendt ud, da vi ikke har modtaget noget kommunalt endnu. 
Materialet udsendes til forældrene lige efter jul. Ved 15% ulovligt fravær kan kommunen 
trække i børnepengene. Ved 10% skal forældrene gøres opmærksom på niveauet.  

19/20.35 Tilsyn med SFO  (O+D+B) 
Tillsynet er gennemført – rapporter fremsendes. 

10 min Henrik opsummerer. Tilsynet kom uanmeldt og 9 kategorier vurderes på 2,5-3 timer. Til-
syn igen når mini-SFO´erne starter. Det har været en god proces og et fint besøg. Det er 
nogle flotte rapporter, som foreligger for hele Frederikssund Kommune. Alligevel er 
SFO´erne obs på, hvad der kan gøres bedre. Fx overlevering fra skolen til SFO´en. Rappor-
terne tages nu med til de to medarbejdergrupper.  

19/20.36 Korte orienteringer og spørgsmål (O) 
- Formand 
- Øvrige medlemmer 
- Ledelsen 

10 min Formanden har ikke lagt noget. Der har været formandsmøde, så vi afventer.  
Malene har meddelt Jens at hun stopper i bestyrelsen. Steffen er suppleant for Malene. 
Sikre at Steffen står på maillisten.  
Orientering om afsked for Pernille.  
Ansættelsessamtaler i næste uge på pæd. lederstillingerne. Ansøgningsfrist på søndag.  
Kenn står stand by, hvis Lasse ikke kan.  

19/20.37 Kommende møder: (O+D+B): 
- Høring vedr. kvalitetsrapporten 
- Tilsyn i undervisningen – (de pædagogiske lede-

re og skolebestyrelsens tilsyn) 
- Gennemgang og eventuel justering af skolens 

regler. (Bla. cykelhjelm) 
 

5 min  Kvalitetsrapporten er basisoplysninger bare i en udvidet udgave. Gennemgåes på januar-
mødet. Skriv gerne spørgsmål ned til rapporten.  
Jens arbejder på ”banner-udgaven”. Kunne den bruges på evt. brevpapir.  
Oplæg til cyberdag. To dage i spil d. 11. og den 25. marts.   

19/20.38 Evt. (O) 10 min - Netflix-vikarer. Oplys, hvem det er og hvornår det sker, så vi kan få indskærpet 

overfor vikaren at det ikke er lovligt. H.C. oplyser at afd. Kingo ikke oplever netflix-

vikarer. 

- Kunne klasserumskurser være en ide for lærere, som har svært ved at holde ar-

bejdsro. Forandringer skal ske i en dialog mellem skole og hjem, så alle elever kan 

være der. Forældrerådet kan også engageres, så de igen kan engagere de øvrige 

forældre. Kan vi støtte hinanden i, hvordan der bliver mere ro?  

Måske skal man blive ved med at nævne forventningerne til forældrene og lærer-

ne? 
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Torben: Der findes en lille pjece som omhandler hvordan forældrene kan kom-

munikere med sit barn om skolegang.   

19/20.L3 Skolestruktur – fortsat fra sidste møde (O+D) (Lukket 
punkt) 

- Debat 

25 min Mulighed for spørgsmål og kommentarer? 

Forældrene i skolebestyrelsen har heller ikke haft mødtes. Det er ikke realistisk at der 

kommer til at ske noget til sommer i forhold til vores nuværende ståsted,- så vi har god 

tid. 

Pt 40 til afd. Byvang og 25 til Lindegård + 4 udefra. 2 klasser på Byvang, 1 klasse på Linde-

gård. De udefrakommende tilbydes afd. Byvang. Udmelding skal ske senest i uge 6 til for-

ældrene. Refleksioner over hvorfor den ene afdeling vælges frem for den anden. ”Histori-

er” contra demografiske ændringer.  

Hvad har vi behov for af data for at træffe den rigtige beslutning i forhold til skolestruk-

tur? Der skal afholdes et særskilt møde herom.  

Udgangspunktet: Hvordan bliver vi bedre? Tag fx udgangspunkt i kvalitetsrapporten.  

 

Kommende møder: 14/1 KIN, 10/3 BYV, 21/4 LIN, 12/5 KIN og 9/6 BYV (inkl. spisning). 
 
 
 


