
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. 12. november 2019 
Tidspunkt: 18.00 - 21.30 
Sted: Lærerværelset på afdeling Kingo 
 
Mødeleder: Lasse 
Referent: Helle Bach Munk 

Deltagere:  
Forældre:  
Suppleanter:  
Elever:   
Medarbejdere:  
Ledelse:  
 
Afbud: Henrik Kjeldsen,                                                                     Gæster:  Center for børn og skole 

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

Tid Referat  

19/20.21 Formalia 
a) Godkendelse af dagsorden (B) 
b) Punkter til eventuelt (O+B) 
c) Henvendelser til bestyrelsen (O) 

i) Vedr. håndtering af voldsom episode bla. om  
anvendelse af kriseberedskab skulle have 
være brugt 

ii) Opsyn ifm. eksursioner 
iii) Omfang af fravær og anvendelse af vikar 
iv) Vedr. ventilation og arb.miljø for elever og 

medarbejdere 
v) Vedr. klager over karaktergivning 

5 min  JFN vedr. pkt. til næste møde: 
- Gennemgang af specificeret fraværsoversigt samt omfang og type af vikarforbrug 
- Nye regler vedr. elevfravær 
Se under punkter til kommende møder. 
 

19/20.22 Elevforhold (O+D) 
- Nyt fra elevrådet 

15 min   

19/20.23 Digital sikkerhedsdag (O+D+B)  
- Planlægning 

10 min  



Skolebestyrelsen for Slangerup Skole 
- Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe 

19/20.24 Principper og retningslinjer  (O+D+B) 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe mhp. revidering 

af gældende principper og retningslinjer 

10 min   

19/20.25 Høring vedr. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kom-
munes skolevæsen (O+D+B) 

- Bilag udsendt pr. mail 28/10. 

10 min  

19/20.26 Korte orienteringer og spørgsmål (O) 
- Formand 
- Øvrige medlemmer 
- Ledelsen 

o AULA 
o Regler elevfravær 
o Lærerens dag 4/10 (5/10) 
o Klager over karaktergivning 
o Personalesituation 
o Udtalelse til kvalitetsrapport (4/12-22/1) 
o Visionsbanner 

10 min  

19/20.27 Kommende møder: (O+D+B): 
- Gennemgang af specificeret fraværsoversigt 

samt omfang og type af vikarforbrug 
- Nye regler vedr. elevfravær 
- Tilsyn i undervisningen – (de pædagogiske lede-

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

regler. (Bla. cykelhjelm) 
- Ledelsen har besluttet at henvende sig til en gra-

fisk designer med henblik på hjælp til at designe 
skolens logo (Logo konkurrence blandt elever 
mm. derfor udsat) 

5 min   

19/20.28 Evt. (O) 10 min   

 Pause og overgang til LUKKET MØDE 5 min  

19/20.L1 Skolestruktur – del 1 (O+D) (Lukket punkt) 
- Oplæg vedr. scenarier og datagrundlag 

50 min  



Skolebestyrelsen for Slangerup Skole 
- Debat 

19/20.29 Tilsyn med SFO (O+D+B)  20.00-20.30 
Vi får besøg af repræsentanter fra Center for børn og 
skole, da de vil orientere om der forestående tilsyn med 
kommunens SFO’er 
 

30 min xx (O+D+B). 

19/20.L1 Skolestruktur – del 2 (O+D+B)  (Lukket punkt) 
- Fortsat debat 
- Bestyrelsens indstilling 

50 min  

 

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


