
Referat af møde i skolebestyrelse og forældreråd 
6. oktober 2020 
Mødedeltagere: Skolebestyrelse, Forældreråd 
 
  
Del 1: Forældrerådsmøde 
  
Ny i ledelsen 
1. Præsentation af ny FFO afdelingsleder (Gitte Meinert)   
 

Dan Guul Simonsen  præsenterede sig.  
 
Skole/Fritid 
 
2. Resultat fra national trivselsmåling (Skoleledelsen) 
 

Undersøgelsen blev afholdt i maj-juni, men der var enkelte klasser der nåede at tage den, inden der 
kom corona.  
 
0. til 3. klasse:  

 
Vi ligger højere end landsgennemsnittet på alle spørgsmål inden for de fire områder social trivsel, faglig 
trivsel, støtte og inspiration og ro og orden. Vi ser fortrinsvist små forbedringer i forhold til sidste års 
trivselsmåling.  
 
For 4. til 9. årgang ligger vi ligeledes godt over landsgennemsnittet på de fire områder, med en enkelt 
undtagelse på et spørgsmål.  

 
For mange giver udtryk for, at lærerne ikke møder præcist til undervisningen, om end der er tale om en 
fremgang i forhold til sidste år. Her ligger vi under landsgennemsnittet.   
 
Vi har valgt nogle områder ud, som også er i tråd med vores strategiske fokusområder. Disse områder 
vil vi gerne arbejde videre med.  
 
Rapporterne eftersendes til forældrerådet, som ikke havde modtaget dem 
 

3. Diskussion af FFO3 tilbud (Christian/Rasmus) 
 

Der har været en længerevarende politisk indsats fra skolebestyrelsen for at få opført en FFO3. Vores 
elever bruger ikke det eksisterende tilbud ved Lille Værløse Skole.  
 
Vi sætter emnet på dagsordenen til et bestyrelsesmøde for at få dokumenteret et behov og for at 
komme med et konkret forslag indeholdende et økonomisk overslag. Forslaget skal omkring elevrådet.  
 
En ide er at åbne SOL som AftenSOL. Financieringen udfordrer ideen.  

 
Kommune/Forvaltning 
4. Update på fælles høringssvar på Budget 2021-2024 (Christian) ---  BILAG VEDHÆFTET 
 



Der er lavet et fælles høringssvar.  
 
Der er lavet nogle kalkulationer på, hvordan der kan spares ved at bruge fjernundervisning, og her står 
skolebestyrelserne kritisk.  

 
Skolebestyrelserne har givet udtryk for, at taksterne på FFO ikke skal op. Lige nu er der mange elever, 
der forlader FFO på grund af coronasituationen. En takststigning, er ikke hensigtsmæssig.   

 
5. Update fra samrådsmødet d. 21. september (Christian) 
  
Det var corona, der var det store tema sidst, kort før sommerferien. Denne gang var det økonomi og 
høringssvar. Midler til løft af folkeskolen og deres anvendelse blev drøftet og debatteret. Der var ikke en 
konklusion på, hvordan de midler der var til skolerne og Søndersøskolen skulle anvendes. Der er et krav om, 
at midlerne bruges til løn.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Gitte, Sofie og Ulla, som mødes for at komme med forslag til 
anvendelse 
 
Del 2: Skolebestyrelsesmøde 
  
6. Godkendelse af dagsorden (Lars) 
7. Godkendelse af referat (Lars) 
 
Skole Update 
8. Gennemgang af årskarakter 19/20 (Marianne) 
 
Marianne gennemgik sommerens karakterer, som blev tildelt af lærerne uden eksamen grundet Corona. 
Skolebestyrelsen stillede spørgsmål.  
 
 
9. Feedback fra de sidste afholdte forældremøder (Alle) 
 
Det var en debat om fjernundervisning i en syvende klasse, og der var elever der savnede information om 
og hvorfor, de ikke kunne nyde godt af at kunne bevæge sig væk fra skolen i pauserne. 
 
10. Klimaoplæg (Sylvester) 
 
Sylvester fremlagde sit  klimaoplæg “Den glemte vision”.  
 
Elevrådet kræver, at ledelsen igangsætter klimarådet og udarbejder en klima og miljøpolitik.  
 
Økonomi 
11. Oversigt over 3. kvartal driftbudget (Kasper) 
 
Skolebestyrelsen har følgende forslag til indkøb: 
 

 En fælles dag med workshops, hvor vi taler om klima.  
 Sætte penge af til elevrødderne 



 Penge til Learning Lab 
 Kompetenceudvikling 
 Hæve niveauet  (indretningsmæssigt) i  klasselokalerne 
 Branding –logo.  
 Opgradering af toiletter 
 Udeområder til de ældre klasser 
 
Skolens budgetudvlag mødes d. 8. Oktober, og hereafter laves et samlet forslag til indkøb frem imod nytår.  
 
Arbejdslørdag den 7. november 9.00-14.00  
12. Beslut agenda og arbejdsgrupper (Gitte og Christian) 

Tema 1: Kommunikation på 3 niveauer (arbejdsgruppe identificeret)  
Tema 2: Stærke Fælleskaber – fra et operationelt perspektiv 
Der nedsættes et udvalg: Pernille, Rikke og Kasper. Kasper indkalder til møde i udvalget 
 

Principper –Punktet udgik  
13. Revision af principperne pga ny struktur (Lars) 
 
Meddelelser –Punktet udgik  
Lejrskole status (Ledelsen) 
Social aktivitet / brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil (Gitte) 
  
 


