
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. 17. september 2019 
Tidspunkt: 18.30 - 21.00 
Sted: Lærerværelset på afdeling Lindegård 
 
Mødeleder: Lasse 
Referent: Helle Bach Munk 

Deltagere:  
Forældre: Mette, Lasse, Kenn, Mark, Michael, Christian  
Suppleanter: Steffen 
Elever: H.C. og Elena  
Medarbejdere: Henrik og Torben,  
Ledelse: Jens og Helle 
 
Afbud: Malene 
Gæster: Jens Mikkelsen + elever  

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

Tid Referat  

19/20.11 Formalia 
a) Godkendelse af dagsorden (B) 
b) Punkter til eventuelt (O+B) 
c) Henvendelser til bestyrelsen (O) 

5 min  Formanden bød velkommen.  
b) Enkelt punkt tilføjes.  

c) Ingen aktuelle 

19/20.12 Team Rynkeby – et alternativt valgfag (O+D) 
Gæster: Jens Mikkelsen + elever 

Et eksempel på Skolen i virkeligheden 

15 min Valgfaget ”Inno-elev”. 3 elever fremlægger deres projekt. Omsætningsrekord for Team 
Rynkeby-løbet. Projektet var i lokalavisen og med 10.400 views på youtube. ”Børn hjælper 
børn.” 
Valgholdsforløb i år: Samarbejdet med virksomhederne fortsætter. Vi vil vise at Slangerup 
Skole er et ”stjernegodt” sted. Børn hjælper børn fortsætter i en eller anden udgave, hvor 
eleverne får medbestemmelse.  
Holdet omkring Rynkeby fortsætter frivilligt med 10 elever udenfor skoletid.  

19/20.13 Elevforhold (O+D) 
- Nyt fra elevrådet 

 

10 min Juletur til nuværende 9. klasse til Lübeck takker eleverne ”ja” til. Skolebestyrelsen synes, 
at www.skolemad.nu er en god ide. Eleverne skal tælle i klasserne.  
Hvad vil elevrådet spise til frokost, hvis de ikke ønsker www.skolemad.nu.   
 



Skolebestyrelsen for Slangerup Skole 
19/20.14 Høring Budget2020 (O+D+B) 

Link til materiale fremsendt via mail 2/9 
30 min Handlingskatalog udsendt. Jens laver nedslag i det. Der er blevet lyttet ang. omfanget af 

kataloget. Pkt. 002, prisfremskrivningen, pkt. xxx (udhuling af budgetterne). Forslag 005, 
behovspasning, Skolebestyrelsen forventer, at det er indenfor skoledistriktet. Anbefaling 
til høringssvar: Spørg evt. forældrene. Hvad er forældrenes behov, hvad vil de betale? Der 
mangler uddybende data som baggrund for forslagene. Det ville være godt at det blev 
formuleret i et børne-/forældreperspektiv, hvorfor der skal laves disse ændringer ud over 
at det kun er besparelser.  
Ungdomsskolen er blevet beskåret kraftigt. Mindre udbud til eleverne. Flere aktiviteter 
samles om Frederikssund. Hvordan kan Ådalen have kantine? Hvordan får vi det evt. til at 
ske på Slangerup Skole?  
Pkt. 13: Besparelse på ledelse ved at de skal undervise eller SFO-lederne skal ud på gulvet. 
Skoleleder bestemmer, hvordan det skal effektueres. Indirekte er det en besparelse på 
undervisere, hvis ledere skal ud at undervise. Skal vi evt. have 2 SFO´ere? Jens skal finde 
én stilling på Slangerup Skole. Vi vil prøve at skitsere, hvad den reelle konsekvens er. 
Komme med nogle betragtninger.  
048: Sikkerhed på legepladser. Obs på, hvad det betyder.  

19/20.15 Valg til Campus U10s skolebestyrelse (O+D+B)  10 min Der skal være en forældrevalgt repræsentant. Ingen stillede op.  
 

19/20.16 Principper og retningslinjer  (O+D+B) 30 min Jens uddeler oversigt. Trafikpolitik: Hvad vil vi sørge for at eleverne skal lære? (Timeløst 
fag). Evt. en oversigt over, hvad man arbejder med på de forskellige årgange. Inspiration 
fra Ådalen? Eleverne skal inddrages. Morgentrafik på fx afd. Lindegård. Brug af trafikkon-
sulent.  
Mobilpolitik: Lærerne er blevet meget mere stringente på mobilområdet og det virker til 
at det fungerer. Ansvaret uddelegeres til lærer-teamene. Det kunne også stå på hjemme-
siden vedr. mobilpolitik. Politikker skal generelt lægges på hjemmesiden. Lærerne skal 
naturligvis også kende og efterleve politikkerne.   

19/20.17 Tilsyn (O+D+B)  
Bilag fremsendt per mail 15/9 
Gennemgang af resultater fra : 

- Basisoplysninger aug. 2018 – maj 2019 
- Elevtrivsel (Frederikssund Kommune rapport) 
- Forældretilfredshed (Frederikssund Kommune 

rapport) 
 

25 min Jens oplyser at det ser godt ud for Slangerup Skoles side (basisoplysninger). Vi kan være 
rigtig godt tilfredse. Jens skal iflg. Lasse lave nogle nedslag. Vikardækningen synes høj. 
Måske ville en specificering af, hvorfor der vikardækkes give mere klarhed for skolebesty-
relsen.  
 

19/20.18 Korte orienteringer og spørgsmål (O) 
- Formand 

10 min Lasse: Visionsmøder på kommunen. Kvartalsmøder.  

Jens: Fra 1/1-20 ser økonomien lysere ud. Hjemmesiden bliver opdateret i forbindelse 



Skolebestyrelsen for Slangerup Skole 
- Øvrige medlemmer 
- Ledelsen 

- PLL kortlægning 3 igangsat 
- Ansættelsesudvalg 

 

med Aulas opstart. Uddybning af PLL opslag om forældrenes adgang til besvarelse. En 

computer udtrækker hvem af forældrene der kan besvare.  

Ansættelsesudvalg: To tysk-lærere. Ansættelsessamtaler: Torsdag d. 26/9-19 f fra kl. 

15.00. 

12/11-19 Besøg af Paw mfl. angående et tilsyn (?) 

Der spørges til Dittes erstatning pr. 1/10-19 og Jens redegør for planerne. Der skrives ud 

til forældrene på Lindegård om fordelingen blandt ledere/evt. konstituerede. Det er vig-

tigt at få politisk afklaring på fremtiden inden der ansættes.  

Novembermødet: Er det den optimale struktur, vi har? Hvad siger vores elev-prognoser? 

Det skal være skolebestyrelsens anbefaling og med opbakning.  

 

19/20.19 Kommende møder: (O+D+B): 
a) Branding 
b) Vedr. Principper og retningslinjer: 

Hytteture og lejrskoler (revideret udgave Plan 
for arbejdet i skoleåret 2019/2020 

c) Tilsyn i undervisningen – (de pædagogiske lede-
re og skolebestyrelsens tilsyn) 

d) Gennemgang og eventuel justering af skolens 
regler. (Bla. cykelhjelm) 

e) Logo konkurrence blandt elever mm.  

 

5 min  IKKE NÅET 

Forslag om at nedsætte mindre udvalg i skolebestyrelsen til at igangsætte nye punkter og 

også de politikker og retningslinjer, som mangler godkendelse af skolebestyrelsen. 

 
a) Der skal udarbejdes en oversigt over afsluttede og ikke afsluttede principper og 

retningslinjer. Forslag om mindre arbejdsgrupper til udførelse af oplæg. 
b) De pædagogiske ledere deltager som sparring og/eller coach i undervisningen. En 

del lærere kontakter selv den pædagogiske leder med ønske om sparring i klas-
sen. Derudover arrangeres medarbejder og udviklingssamtaler inkl. besøg i klas-
sen.   

c) Det foreslås at skolebestyrelsen arbejder videre med retningslinjer på skolen. 
d) Ledelsen har besluttet at henvende sig til en grafisk designer med henblik på 

hjælp til at designe skolens logo 

19/20.20 Evt. (O) 10 min Steffen: ”Projektforslag til Digital Sikkerheds dag – Slangerup.” Jens afklarer om der er en 
interessekonflikt mellem projektet og initiativtager. Det ville være fint at starte projektet 
med at involvere lærerne fx på et PM.  

  

 

Kommende møder: 8/10 KIN, 12/11 BYV, 10/12 LIN (inkl. spisning), 14/1 KIN, 10/3 BYV, 21/4 LIN, 12/5 KIN og 9/6 BYV (inkl. spisning). 


