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Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 7/4 2022 
kl. 18:00 – 20:30 
Lokale: Personalerum 

Mødedeltagere: 
Ronnie Efland (RE) 
Sim Sila Tolutemur (ST) 
Lars Peters (LP) 
Jilali Daf (JD) 
Amena Hussain (AH) 
Anna Jepsen (AJ) 
Erik Broberg 

Ginnie Hansen 

Mette Byriel 

Leif Herskind (LEH) 
Pia Fohlmann (PH) 
René Aistrup (RA) 
Line Kejser Birk (LK) 
 
 

 

Fraværende: Sim Sila Tolutemur 
Afbud: Ameena Hussain, Ginnie Hansen, Mette Byriel  
Referent: LK 
 

Pkt. Form Tid Indhold 

1 B 
5 

min. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde godkendes 
 
Godkendt 

2 O 
20 

min. 

Meddelelser fra 

Formanden 
 

•Kontakt fra forældre om elevsager hvor elev har udvist 
uhensigtsmæssig adfærd. Kort afklaring af sagen. Derudover  vil 
elevsager ikke blive drøftet, da SB ikke går ind i enkeltsager 
 

Skole - og SFO-ledelsen 
•Der har været afholdt kontaktforældremøde.  

Der var mange input som bestyrelsen skal arbejde videre med. 
Anne, Ronni og René arbejder videre med disse input. 

•Vi er optaget af elever der er udfordret i skolen.  Der er ingen enkelt 
løsning på det komplekse problem. 
På foranledning af dette skal Ordensregler revideres, på 
næstkommende møde. 

•Afdelingslederstilling kommer i genopslag. 
•Orientering om opgavefordeling indtil ny afdelingsleder er ansat. 

Dette er meldt ud til personale og forældre 
•Orientering om at byggesag er påbegyndt i hallen. P-plads bag hallen 

lukkes. Hvis byggeaffald køres væk, sker det efter kl. 17 gennem 
skolen, hvis andet ikke aftales.  

•I Ishøj kommune er sidste skoledag for 9. kl. flyttet til den 17. juni. 
Der arbejdes for at skabe indholdsrige dage som motiver 
eleverne. 

•Klagehenvendelse fra nabo, omkring de ældste elever, som ryger og 
smider skrald på naboens område. 

•Parkeringsforhold for medarbejdere. Svært for medarbejdere at få 
parkeringsplads. Mens hallens parkeringsplads er lukket er det 
endnu værre. Derudover er der forældre der kører rundt på 
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uhensigtsmæssig måde.   
Kommunen har lovet nye skilte om at parkering er forbeholdt 
dem med ærinde på skolen. Ronni sender mail til Kasper for at 
rykke for dette. 

•Status skolebestyrelsesvalg. Henvendelse fra 2 forældre som gerne 
vil stille op.  
Indtil videre har Jalali, Lars, Anna., Mette ønsket genvalg. Vi 
afventer svar fra om de sidste nuværende medlemmer ønsker at 
genopstille.    

 
 
Elevrepræsentanter 
intet 
 
Medarbejderrepræsentanter 
Intet 
 
Øvrige 
Intet 
 
 

3 B 
10 

min. 

Princip for mobiltelefoner, o. lign. 
Endelig godkendelse af princip 
 
Princip godkendt. 
 
Princip indeholder Princip og udmøntningen. 
 
Selve udmøntningsdelen tages med i LokalMED, hvor der gøres mere 
tydeligt hvorfor og at det også gælder i SFOen. 
 
 

4 O 
15 

min. 

Opfølgning på kvalitetsrapport 
Status i forhold til opfølgning på kvalitetsrapporten 
 
Væsentlige pointer: 
Opfølgnings procedure følges.  
Gode resultater og løfte evne.  
Fokus på stabilitet for elever og medarbejdere 
Større formalisering af PLC. 
Faglige indsatser ift årgange og klasser. 
Konsolidere arbejdet omkring ressourcetemaet. 
 
Sidste obligatoriske gang, at der skal laves kvalitetsrapport i kommunen. 
Man afventer hvordan den nye afdækning omkring skolerne bliver. 
 
Kvalitetsrapporten ligger på kommunes hjemmeside. 
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5 

 

 

ODU 

 

 

30 
min. 

Skoleåret 2022/2023 

Præsentation af fokusområder og faglige indsatsområder samt 

timefordelingsplan, skoledagens opbygning, eventuel ansøgning om 

anvendelse af §16D, etc. 

 

•Grundlag for ledelsens prioriteringer. 

 

•Skolen følger timefordelingsplan fra UVM.  

I Ishøj kommune er det politisk bestemt at elever i 0.-3. klasse skal gå 

i skole 1200 timer, med mindre de politisk godkendte frihedsgrader 

ages i anvendelse. 

Skolen afsætter ekstra ressourcer til Madkundskab, Håndværk & 

Design samt valgfag. 

 

•2- lærerordning 
Politisk beslutning at 1.-3. årgang i dansk og matematik skal have 2-
lærerodning. Ledelsen overvejer hvordan vi sikre kvaliteten af disse 
timer.  

 

•Frihedsgrad og §16D 

 

Ved fagfordelingssamtaler med alle medarbejdere er drøftet frihedsgrader. 

Frihedsgrader; 

 

Alternative elevplan. Systematisk opfølgning og elevinddragelse. 

 

Opmærksom på at den måde som skemaet er opbygget på med 60 timers 

lektioner, giver ustabile skemaer gennem året, og gør det uforudsigeligt for 

elever og medarbejdere. Derfor arbejdes der med at lave et skema opbygget 

med lektioner af 45 minutters lektioner.  

 

Fremlæggelse af ledelsens oplæg til ny opbygning af skoledagen. 

Bestyrelsen er positiv indstillet for den nye opbygning, og ledelsen arbejder 

videre med det. 

 

Bestyrelsen godkender frihedsgraderne og §16D 

 

  

Se bilag 

 

6 O 
20 

min. 

Orientering om… 
- Økonomi 

ser fin ud. 
 

- Personale 
Ansat Alexander som ny pædagog til SFOen fra 1. maj 
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- Sygefravær  
2 længerevarende sygeforløb. 
 

 

7 O 
5 

min. 

Punkter til kommende møder: 

Skolens arbejde med den nationale trivselsmåling 

 

Ordensregler reviderer. 
 

8 O 
5 

min. 
Evt: 

 

O = Orientering    D = Debat    B = Beslutning    H = Høring    U = Udtalelse 

Møderække 2021/2022:  29.11, 25.01, 02.03, 07.04, 09.05, 14.06

 


