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Referat for skolebestyrelsen 

Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup 

nr. 06 - 2021 

Mandag d. 15/11 kl. 18.00 – 20.00 
I Nr. Jernløse  

 

Aftalte møder: :Jernløse  tirsdag 17/8, tirsdag d. 14/9 + elevråd Jernløse, torsdag d. 14/10 Undløse, 
mandag d 15/11 Jernløse,  
Tirsdag d. 7/12 + elevråd Knabstrup, Lørdag 22/1/22 Strandparken, torsdag d 24/2 + elevråd Undløse, 
mandag 14/3 Jernløse, tirsdag d. 26/4+ elevråd Undløse, torsdag d. 19/5 Jernløse, mandag d. 13/6 + 
elevråd Jernløse. Mødetidspunkt SB møder: 18.00-20.00 
 
 
DELTAGERE - Forældre:  

• Anne Louise Kaltoft Formand 

• Pia Ravn  

• Kirstine Rolsted Skifte 

• Tannie Nyboe 

• Stella June Wexøe Kristensen 

• Inge Neander 

• Kaspar Kjærgaard Næstformand 

• Kris Nielsson 

• Viktoria Lock 

Thor (elevrådsrepræsentant Jernløse). 
 
Ledelse: Bo Pedersen - til mødet er de pædagogiske ledere inviteret 
Personalerepræsentanter: Tanja Robrahn (Jernløse), Gina Lisette Schlicker  (Undløse),Finn (Knabstrup) 
Afbud:  

Ordstyrer: Bo 
 
 

Punkt 01 
Fast punkt  

Godkendelse af referat fra 14/10 2021 
 

Ref Godkendt 

 

Punkt 1 
15 min 

Gensidig orientering, elevrepræsentanter samt rundvisning i Undløse 
 

Ansvarlig Bestyrelsen 

Formål 
 
 
 

At bestyrelsens medlemmer informerer hinanden om områder for skolen det kan 
have interesse for alle at være informerede om. 
Kendte punkter: 

• Orientering fra skolerne 
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• Evt. nye ansatte 

• møde for bestyrelser d. 2/11 Kasper giver et kort referat med de punkter han 
hæftede sig ved. 
 

Ref. Corona – der er nye anbefalinger, da Holbæk er i særlig udsat gruppe, med mange 
smittede. Det udsendes til medarbejdere og forældre. 
Kasper gav et kort, men godt referat af hvad der foregik på mødet med bestyrelser. 
Bestyrelserne har fået udsendt materialet, mman kan kigge i. Enkelte i bestyrelsen 
kunne godt tænke sig en snak om hvad der er skal opgaver for en bestyrelse og hvad 
vi som bestyrelse kan og vil tage fat i. 
Elevrådet gav en overblik over dres arbejde med demokratidag, legepatrulje, deres 
udvalgsarbejde i Jernløse, at ølgegruppen for frihedsforsøget har møde på Jernløse 
skole torsdag d. 2/12. 
Elevrådet Jernløse ”savner” fortsat elevråd fra Undløse og Knabstrup, og vil gerne ind 
i besøg, men vil nok skulle udsættes grundet corona og de anbefalinger der er her. 
 
Det efterspørges fortsat at der gøres opmærksom på nye ansatte på skolen. 
 

 

Punkt 2 
20 min 

Henvendelser fra forældre til bestyrelsen, samt en konkret sag 

Ansvarlig Ledelse + bestyrelsen 

Formål/ 
motivation 

At skolebestyrelsen får aftalt, hvorledes man modtager, behandler og svarer 
forældre der henvender sig direkte til bestyrelsen. 
At vi tager fat om den konkrete sag og ledelsen dels fortæller om hvad der er gjort 
for at finde en løsning og evt. afledte problematikker. 
Bilaget har i i mail fra Pia Ravn 

Beslutning Maria har fået tilsendt et svar fra bestyrelsen: 
Kære Maria 
Tak for din henvendelse til bestyrelse og ledelse. 
Vi har haft din henvendelse på skolebestyrelsesmødet 15/11. Det har medført 
nedenstående svar. 
 
Det er rigtigt at vi har måttet ændre i ringetiderne i Nr. Jernløse. Denne ændring er 
helt rigtigt styret af bussen til Kvanløse, som er den eneste bus der ikke passede til 
vores ønske om færre lektioner, lidt kortere pauser og dermed mulighed for tidlige 
dage for eleverne, men jo naturligvis ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter på 
skolen herunder tidligere SFO. 
Vi har forsøgt at få ændret den ene bus mod Kvanløse/Igelsø så vi kunne fastholde 
ringetiderne. Samtidigt har vi fået henvendelser omkring pauserne, særligt 
spisepauserne, der for en række af eleverne er for korte. 
Desværre er det ikke lykkedes os at få ændret på buskørslen mod Kvanløse/Igelsø, så 
derfor har vi set os nødsaget til at rette, og forlænge pauserne, så ventetiden efter 
skole er forkortet og indenfor reglerne.  
Så der er ikke kommet flere timer på skemaet, men pauserne er forlænget, og 
desværre er der ventetid for nogle elever. 
Fremadrettet har vi bragt vores udfordring ind til Holbæk kommune, for at få en 
ændring vedtaget fra næste skoleår. Vi håber det kan lykkedes, og vi kan få fælles 
muligheder for vores elever, uanset hvor de bor henne.  
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De elever der har ventetid kan være på skolen og de mindste elever kan kobles på 
SFO indtil deres bus kører. 
 
Kommentar vedr. busser: Det skal undersøges om flexture kan benyttes af skolen, 
uden de store udgifter. 
Vedr. lektiecafe og øvrige justeringer sker det i forbindelse med nye skemaer efter 
jul., der ligeledes involverer overbygningen bl.a. omkring valgfag på 9. årgang der 
stopper og andre timer kommer ind. 

 

Punkt 3 
10 min 

Budget og skoleårets planlægning (fast punkt) 

Ansvarlig Ledelsen 

Formål 
 
 
 

At SB løbende orienteres om budget, planer og generelle økonomiske 
tendenser på skoleområdet. 
At Sb får orientering om det arbejde som økonomiudvalget på skolerne 
arbejder med pt. 
Bilag vedhæftet, som er udsendt til alle medarbejdere 

Ref. Vi vælger på skolen at indkøbe materialer bl.a. IT i budgettet for 21, det lige pt viser 
et overskud. Dette for at frigøre midler til dels ansættelser, inklusion næste finansår, 
men ligeledes for at kunne indkøbe inventar til Undløse (Skolekøkken/personaelrum) 
Ligeledes vurderer vi ønsker til økonomiudvalget, i forhold til at evt. indkøb kan 
foretages inden årsskiftet. 

 

Punkt 4 
60 min 

Indledende arbejde med Børnesyn, identitet og profil 

Ansvarlig Ledelse og bestyrelse 

Formål 
 

At ledelse og bestyrelse får lagt en bund og taget afsæt til en skoleprofil og et 
værdigrundlag. 
 
Overskrift: ”Vi har skoler for de børn vi har” 
Bilag: Skolens værdigrundlag 
Vedhæftet bilag til inspiration 
 
Vi tager fat i at arbejde med det børnesyn der kunne erstatte skolens 
gamleværdigrundlag.. 
Dels skal vi arbejde med den foreløbige formulering, men ligeledes arbejde med hvad 
vil/skal et ændret børnesyn/værdigrundlag være med til at ændre retning på hvordan 
skolen arbejder. Vi tager denne drøftelse med et forældre/bestyrelses perspektiv, og 
håber på at vi kan komme rundt om ansatte, elever og en større forældregruppe, før 
vil lægger os fast på i hvilken retning vi om skole skal gå. 
Bilaget skulle gerne give svar på nogle af de ting vi skal arbejde med. 

Ref. Arbejdet i grupper der sammenskrives og der arbejdes videre med på det kommende 
møde. 

 

Punkt 5 
10 min 

Frihedsforsøget – fast punkt 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ At udvalget løbende inddrages i de tanker der er på skolen.  
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motivation Link: 
Alle (forældre, politikere, elever, medarbejdere og ledere) er inviteret ind for at 
komme med ideer via hjemmesiden  
https://skovvejens-skole.dk/frihedsforsoget/ 
og hjemmesiden børnenes skole 
https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/ 
Her er det muligt at give sine ideer luft, samt like andres ideer og komme med input. 
 

Beslutning Behandlet under pkt. 4. 

 

Punkt 5 
5 min 

EVT.  

beslutning  

bop23-11-2021 
 
 

Dato og placering af møderne Punkter til møderne/årshjul 

Jernløse onsdag d. 22/9 + 
elevråd 

Rundvisning 4.-9. klasse 
Budget 21 og budget 22 
Åbent hus forældre onsdag d. 13/10 kl. 16.00 

Undløse torsdag d. 14/10 Præsentation af ny leder 
Rundvisning af eleverne 
Arbejde med profil og værdigrundlag 
 

Jernløse mandag d. 15/11 Værdigrundlag – hvad vil vi kendes for 
En sag fra forældre vedr. transport 
 

Knabstrup Tirsdag d. 7/12 + 
elevråd 

Rundvisning 
Klassebaseret tildelingsmodel gennemgang 
Børnesyn 

Lørdag d. 22/1 – bestilles på 
Strandparken 

Frihedsforsøget 
Budget 22 gennemgang og godkendelse 
Inklusion (Specialundervisning – budget og håndtering af visitering, 
mellemordninger) 
Uddannelsesparathedsvurdering 

Undløse torsdag d. 24/2 + 
elevråd 

Rundvisning 
Lærernes arbejdstid 

Jernløse mandag d. 14/3  

Undløse tirsdag d. 26/4 + 
elevråd 

Overgange (Overgange særligt fra 6. klasserne og fokus på inklusionen 
og videndeling omkring elever, med behov der kræver særligt 
opmærksomhed og viden). 
 

Jernløse torsdag d. 19/5  

Jernløse mandag d. 13/6 + 
elevråd 

Rundvisning 0.-3. årgang + P klassen 

bop 
 

https://skovvejens-skole.dk/frihedsforsoget/
https://børnenesskole.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/

