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Referat for skolebestyrelsen 

Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup 

nr. 07 - 2021 

Tirsdag d. 7/12 kl. 18.00 – 20.00 
I Knabstrup 

 

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: Victoria, Stella, Tanja,  

Ordstyrer: Bo 
 
 

Punkt 01 
Fast punkt  

Godkendelse af referat fra 15/11 2021 
 

Ref Godkendt 

 

Punkt 1 
20 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 

• Lagt ned af corona? 
•  

Ref. Corona – skolerne udfordret 
 
APV, Ledermåling – er overstået 
 
T4 er endelig – Jernløse/Undløse/Knabstrup 
 
Jernløse; 
Vi har ansat en ny lærer til 1+2 årgang Morten Riegels Jensen, 5 linjefag overtager 
skema fra afgået lærer. 
Morgensang er flyttet fra kl 10 til kl 0800 - det fungerer godt 
Thomas Brauner tilbage i SFO i Jernløse  
Skemakursus - fleksible skemaer er afholdt for lærere - meningen at kigge ind i mere 
selvforvaltning af skemaer - måske mere få-lærerprincip 
Jernløse får nye skemaer fra uge 3 – der kan ske noget omkring fagfordeling og 
sluttider. 
 
Jernløse skole  lukket 7/12 – grundet sprængt vandrør, hvilket betød ingen vand og 
dermed mulighed for toiletbesøg. KL. 11. var skolen tømt. Forventet at skolen åbner 
igen onsdag d. 8/12 
 
Mange lærere smittet, hvilket udfordrer os på vikarer, at kunne holde klasserne 
adskilt. 
Novo Nordisk kommer til Jernløse i morgen – 8. klasserne. 
 
Undløse: 
Lærer langtidssygemeldt. 
 
Knabstrup: 
Gennemgang af Ugeskemarevolutionen ved Finn, der gennemgik skemaer, farver, 
elevernes valg af opgaver. Faste opgaver, ekstra opgaver, opgaver hvis man har mere 
tid, samt fælles opgaver. 
 

 
 

Punkt 2 
20 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 fra sidste møde – samt referat 

Ref. Gennemgang af økonomi – overordnet 
Kort gennemgang af tildelingsmodel 
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Punkt 3 
60 min 

Fortsat 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. 
 
Vi arbejder videre der hvor vi sklap til sidste møde. 
I mellemtiden har medarbejderne haft møde om samme, så her kan der komme 
input fra deres møder. 

Ref. Indgår i det videre arbejde – en fortsættelse af det sidst møde. 

 

Punkt 5 
10 min 

Frihedsforsøget – fast punkt 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At udvalget løbende inddrages i de tanker der er på skolen.  
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  

bop01-12-2021 
 
 

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 

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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Lørdag d. 22/1 – bestilles på 
Strandparken 

Frihedsforsøget 
Budget 22 gennemgang og godkendelse 
Lærernes arbejdstid 
SKolebestyrelsesvalg 
 

Undløse torsdag d. 24/2 + 
elevråd 

Rundvisning 
Skolebestyrelsesvalg 
Regsnskab 21 

Jernløse mandag d. 14/3 Inklusion (Specialundervisning – budget og håndtering af visitering, 
mellemordninger) 
 

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 
 


