
   

Referat af Skolebestyrelsesmøde 14.06.21. 
 

Dagsorden  
 

• Kort status fra Henrik 10 min. 

 

Tilbagemelding på forældremøde om klassesammenlægning. Det har været en god proces, og 

der er sendt en plan ud til forældrene på årgangen, der beskrives resten af processen i år, og 

opstarten i kommende skoleår. 

Nationaltrivselsmåling. Deadline d. 18. juni. Pt. en svarprocent på 92%. Så vi har allerede en 

valid måling. Vi afventer tilbagemelding i august/september. 

Vi er ved at lande fagfordeling. Fortsat 2-lærer i matematik hele vejen fra 5.-9. årgang, samt i 3 

ud af 5 lektioner på 3. årgang. 

Ny politisk aftale vedr. restriktioner. Vi har ikke lavet nogle ændringer i skemaet inden 

sommerferien og starter op på helt almindelige vilkår til næste skoleår. Vi glæder os alle 

sammen til at vende tilbage til det der en gang var en almindelig hverdag i skolen. 

Uge 28 er FFO’en tvangslukket. Der er nødåbent i Værløse i denne uge. 

 

• Hvilke praktisk-musiske valgfag oprettes næste skoleår? 

 

H/D, Billedkunst og Madkundskab. Musik oprettes ikke pga. manglende elevtilslutning. 

 

• Den nye "friheds-” aftale til understøttelse af fagligt løft post-Corona v/Henrik 30 min. 

 

Henrik orienterede om den nye aftale. 

Vi har valgt at omkonvetere vores understøttende undervisning til 2-voksen lektioner, med 

undtagelse af Ugelektionen mandag morgen. Bestyrelsen blev præsenteret for rammen for 

skemaerne for de forskellige årgange i det kommende skoleår.  

 

• Godt fra start efter sommerferien v/Karin 15 min 

 

Forældremøder:    Deltagende 

bestyrelsesmedlem: 

11. august:  8. årgang – kl. 17.00-19.00  Karin 

  9. årgang – kl. 19.00-21.00  Karin 

23. august: 6. årgang – kl. 17.00-19.00  Tine 

  7. årgang – kl. 19.00-21.00  Tine 

7. september: 0. årgang – kl. 17.00-19.00  Anders 

  1. årgang – kl. 19.00-21.00  Anders 

8. september: 2. årgang – kl. 17.00-19.00  Anders 

  3. årgang – kl. 19.00-21.00  Tine 



   

13. september: 4. årgang – kl. 17.00-19.00  Eva 

  5. årgang – kl. 19.00-21.00  Tine 

 

 Bestyrelsen drøftede indholdet af forældremøderne. Der blev udtrykt et behov for at der er tid 

i klasserne til at drøfte trivsel. Materialet ”fælles om fællesskaber”, der er et dialogværktøj til 

gode forældremøde blev rost. Der blev drøftet om det er nødvendigt med 2 årlige 

forældremøder. 

Det blev foreslået at forældrene fik en rundvisning på skolen, hvor der er sket en del det sidste 

år. 

 

De første bestyrelselsesmøde i kommende år er d. 19. august 2021. 

Ledelsen kommer med et udspil til en møderække for resten af året på det første møde. 

 

 

• Evt. 

Karin takkede på vegne af hele bestyrelsen Susanne Kamstrup for hendes mangeårige gode 
arbejde i bestyrelsen. 


