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Referat udvalg for skolebestyrelsen 

Jernløse, Undløse, Knabstrup 

nr. 00 - 2021 

Tirsdag d. 4/5 kl. 18.00 – 20.00 
 
 

DELTAGERE - Forældre:  

• Anne Louise Kaltoft (Mejse 2a)  

• Pia Ravn (Ludvig 1b og Asta 5b) 

• Kirstine Rolsted Skifte, (Isolde 0.a) 

• Tannie Nyboe, (Sikker i 0.a) 

• Stella June Wexøe Kristensen, (Yash 7c, Zorro 2a, Isaac 9c, Aston 2a) 

• Inge Neander, (Elias 2x, Secilie 6u)  

• Kaspar Kjærgaard (Frej 6k, Alfred 4k) 

• Kris Nielsson, (Frej 2a) 

• Viktoria Lock (Addis 0b) 

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

Ordstyrer: Bo 
 

Punkt 0 
Fast punkt  

Godkendelse af referat – gældende fra næste møde 
Punktet brugt til information af bestyrelsen 

 Orientering om  

• Byggeri i Knabstrup – sammenbygning af skole og dagtilbud 

• Planer om færdiggørelse af legeplads i Jernløse, særligt med fokus på 
mellemtrinnet 

• Planer med afsæt i lokalforeningerne omkring hal, foreningsfaciliteter,  

 

Punkt 1 
20 min 

Ny skolebestyrelse – arbejdet frem mod sommerferien 

Ansvarlig Bestyrelsen 

Formål At den kommende skolebestyrelse aftaler, hvordan der arbejdes frem mod 
sommerferien, samt får aftalt første møde i bestyrelsen, med henblik på 
konstituering af bestyrelsen. 
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Følgende er besluttet i skolebestyrelsen: 
De kommende skolebestyrelsr for Jyderup, Kildebjerg og Jernløse Undløse, Knabstrup 
er nu nedsat som underudvalg for skolebestyrelsen, med henblik på at indgå i 
arbejdet frem mod sommerferien omkring skoleårets planlægning, budget, 
ansættelser samt frihedsforsøget. 
Forslag til kommende møder:  

• Mandag d. 17/5 kl. 18.00-20.00 
• Mandag d. 7/6 kl. 18.00 

Konstitueringsmøde i ny bestyrelse 
Forslag: Tirsdag d. 17/8 kl. 18.00 
 
Udvalget skal aftale hvornår møderne ønskes placeret, ugedag og tidspunkt. 

Kommentarer Udvalget er enige i datoer og arbejdsopgaver frem mod sommerferien, med fokus 
på Frihedsforsøg, samling af skolen og klargøring af næste skoleår. 
Ønske fra udvalget om, at den kommende skolebestyrelse konstituerer sig allerede 
d. 7/6 
Bestyrelsen er delte omkring om dagsorden og referater sendes ud via AULA eller 
privat mail.  
Referat udsendes via privat mail, som forsøg. 
Medlemmerne skal ved næste møde være forberedt på hvilke dage vi kan afholde 
mder på samt tidspunkt. 
Skolerne skal inden sommerferien vælge medarbejderrepræsentanter, og 
elevrepræsentanter. En medarbejderrepræsentant og en elevrepræsentant/evt. 
suppleant. 
 

 

Punkt 2 
60 min 

Frihedsforsøget 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At udvalget inddrages i arbejdet med frihedsforsøget, får indblik i de ideer der er på 
banen efter arbejdet med forældre, elever og medarbejdere. 
Ligeledes skal besluttes hvorledes vi får udvalgt de indsatser, som kan sættes i værtk 
for det kommende skoleår. 
Punktet vil være fast punkt på dagsordenen de kommende møder. 

Beslutning Gennemgang af en presset projektplan for frihedsforsøget. 
Skolens medarbejdere, elever og ledelse er inddraget både gennem virtuelle 
møder og fysiske møder. Forældre er inviteret ind via virtuelle aftenmøder. 
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. 
 
I Udvalget blev diskuteret både videndeling, evidens, data med henblik på at 
kvalificere at de valg vi gør os på skolen, har et sigte nemlig at skal kunne gøre 
enpositiv forskel for vores elever/børn på skolen. 

https://skovvejens-skole.dk/frihedsforsoget/
https://børnenesskole.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/
https://børnenesskole.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/
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Enkelte ideer blev luftet for bestyrelsen fx kortere skoledag, kortere pauser etc. da 
det vil være nogle af de justeringer vi kigger på. 
Der var stor interesse og mange input. Vi vil i ledelsen arbejde på at få koblet 
bestyrelsen på vores arbejde på skolen. 
 

 

Punkt 3 
20 min 

Budget og skoleårets planlægning 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At skolebestyrelsen får en kort indføring i arbejdet med budget for de kommende 5 
måneder, herunder arbejdet med inklusion samt visitering af elever til særlige 
ordninger og specialundervisning. 

Beslutning Kort gennemgang af den overordnede tildeling af penge til skolerne, samt 
kommentarer til elever i eksterne skoler enten specialtilbud eller specialskoler. 
Budgettet er kun rettet mod de sidste 5 måneder, fra 1/8 til 31/12.  
Skolens ledelse vil udarbejde budget inden sommerferien og udsende til udvalget. 
Budgettet kan vi desværre ikke når at behandle på denne side af sommerferien, da 
jeg ikke forventer en fuldstændig klarhed over budgettet før meget sent på 
skoleåret. Begrundelsen er, at vi er i gang med at skille og re-starte nye skoler, der 
formelt først starter 1/8 21. 

 

Punkt 4 
5 min 

EVT.  

beslutning Kommende punkter: 

• Skal vores nye skole have et samlet navn: (Skovvejen, Engskov, eller - ?) 

• Kan vi gå videre med logo – måske en justering af det vi har, hvis ikke de to 
andre ønsker at benytte det. 

• Landsmøde på Nyborg Strand – vedhæftet nedenfor 

• Konstituering af den kommende skolebestyrelse 

• Frihedsforsøget – beslutninger i udvalget 
bop06-05-2021 
 

 

Landsmødet holdes på Hotel Nyborg Strand, fredag den 19. og lørdag den 20. 

november 2021 

 

Tema for Landsmøde 2021: 

Tilbage til fremtidens skolehverdag 
 

Vi sætter med fredagens program fokus på skolebestyrelsens muligheder for at styrke hverdagen 

gennem primært tilsynsopgaven, men også i forhold til at sætte retning med jeres principper. 
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Selvom alle elever (forhåbentlig) er tilbage i en mere normal skolehverdag, er det vigtigt, at 

skolebestyrelsen er opmærksom på hvilken hverdag, der reelt møder eleverne. 

Ud over elevernes generelle trivsel og læring vil Coronatidens restriktioner, uforudsigelighed, 

online undervisning, manglende fysisk tilstedeværelse og opfølgning på alle disse områder, 

komme til at fylde meget i skolen fremover.  

Program: 

Vi er glade for igen at kunne invitere til fysisk landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Vi starter 

fredag kl. 16.00 og slutter lørdag ca. kl. 16.00. 

Det foreløbige program finder du her 

Udpegning af landsmødedelegerede 

De delegerede til landsmødet udpeges af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, 

blandt forældrene på skolen; enten forældre i skolebestyrelsen eller konkret udpegede forældre 

på skolen. 

Navne på delegerede og tilhørende tilmelding skal være foreningen i hænde senest 30. 

september 2021. 

 

Derfor opfordrer vi til at sætte udpegningen af delegerede på dagsordenen til et af de 

førstkommende møder i skolebestyrelsen. 

 

 Antal delegerede pr. medlemsskole til landsmødet 

• Skoler op til 599 elever: ……………….op til 2 delegerede 

• Skoler med 600 - 999 elever: ………...op til 3 delegerede 

• Skoler med 1000 elever og derover: …op til 4 delegerede 

Tilmelding 

Ultimo august vil alle medlemsskolers *forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer modtage en 

mail med mulighed for at tilmelde sig til landsmødet. Hvis I vælger at udpege en eller flere 

repræsentanter blandt **forældrene på skolen, skal I sende os en mail med kontaktdata på 

denne/disse forældrerepræsentanter til post@skole-foraeldre.dk 

Deltagerpris pr. person 

Hele mødet inkl. fuld forplejning og enkeltværelse kr. 2.500,-  

Hele mødet inkl. fuld forplejning og delt dobbeltværelse kr. 2.100,-  

Hele mødet inkl. fuld forplejning uden overnatning kr. 1.550,-  

Kun lørdag til landsmødets generalforsamling kr. 750,-  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskole-foraeldre.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd8cdd00c150e7f20d5561ac5e%26id%3D2b97010952%26e%3D47e575a3bc&data=04%7C01%7C%7Ca6de06c8ac084e22f53408d9107aaa27%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637558941289653994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u7yxXk3qYSGxGiTOoBiFUqdmWa3A19ybQWtAkBeDj%2Bs%3D&reserved=0
mailto:post@skole-foraeldre.dk
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Faktura for deltagelse sendes til skolen efter mødet. 

 

Praktiske spørgsmål om landsmødet rettes til post@skole-foraeldre.dk, 3326 1721, tryk 3. 

Spørgsmål til indhold og forløb rettes til Ingelise Andersen på ia@skole-foraeldre.dk  

 

Vi ser frem til  et landsmøde, hvor vi igen kan møde fysisk til dialog, inspiration og 

erfaringsudveksling. Vi tilpasser naturligvis møderammerne efter gældende retningslinjer.   

 

De bedste hilsner 

Skole og Forældre 

  

*De medlemmer skolen har registreret som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. Modtager man ikke 

tilmeldingsmailen, skal man kontakte skolens kontor for at få opdateret data for skolebestyrelsen i medlemssystemet hos 

Skole og Forældre. Skolen kan kontakte post@skole-foraeldre.dk for evt. hjælp til dette. 

**Delegerede, som ikke er aktive skolebestyrelsesmedlemmer, men valgt blandt forældrene har tale- og stemmeret, men 

kan ikke stille op til som kandidater til formandsposter eller hovedbestyrelse. 
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