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Dagsorden udvalg for skolebestyrelsen 

Jernløse, Undløse, Knabstrup 

nr. 01 - 2021 

Mandag d. 17/5 kl. 18.00 – 20.00 
I Jernløse eller på teams 

 
 

Aftalte møder: mandag  7/6  
 
Forslag til datoer det nye skoleår: (forslag) tirsdag 17/8, onsdag 29/9, torsdag d. 14/10, mandag d 15/11,  
Tirsdag d. 7/12, onsdag d. 19/1, torsdag d 24/2, mandag 14/3, tirsdag d. 26/4, torsdag d. 19/5, mandag d. 
13/6. Et møde kan evt. erstattes af et længere møde en lørdag eller søndag. 
Forslag til mødetidspunkt: 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 er de pædagogiske ledere inviteret 
Personalerepræsentanter: Tanja Robrahn (Jernløse), Gina Lisette Schlicker  (Undløse),Finn (Knabstrup) 
Afbud: Tanja, Tanja 

Ordstyrer: Bo 
 

Punkt 0 
Fast punkt  

Godkendelse af referat fra 3/6 2021 
 

  Godkendt 

 

Punkt 1 
20 min 

Gensidig orientering 
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Ansvarlig Bestyrelsen 

Formål 
 
 
 

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

• Lejrskoler – udsættelse pga anbefalinger om aflysning. 

• Ønsker om deltagelse til landsmøde på Nyborg Strand – vedhæftet nedenfor 
 
Det er aftalt at man på mødet i august melder tilbage omkring Landsmøde for 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
 

Punkt 2 
20 min 

Forretningsorden for skolebestyrelsen samt konstituering af skolebestyrelsen med 
formand og næstformand, samt aftaler om mødedage og tidspunkter. 

Ansvarlig Bestyrelsen 

Formål At skolens kommende bestyrelse forholder sig til forretningsordenen, som man vil 
køre efter det kommende skoleår. 
Udkast til forretningsorden vedhæftet som bilag 

Kommentarer Vedtaget: 
1. Anne Louise Kaltoft vælges til formand  

2. Kasper Kjærsgaard vælges til næstformand 

Forretningsorden er foreløbigt vedtaget. Afventer om den ligger inden for rammerne 

af Holbæk kommunes styrelsesvedtægt. 

 

Punkt 3 
60 min 

Frihedsforsøget 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At udvalget løbende inddrages i de tanker der er på skolen. Udvalget får til mødet en 
gennemgang af de foreløbige overvejelser, herunder en nedsættelse af timetallet, og 
dermed en korteree skoledag. 
 
Skolens ledelse ønser en tilkendegivelse fra udvalget på om der kan arbejdes videre 
med kortere pauser og nedsat timetal. 
Ligeledes ønsker skolens ledelse at høre , hvorvidt skolens bestyrelse har særlige 
indsatser der skal forelægges personalet, og evt. indarbejdes i skolens organisering. 
 
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 Bestyrelsen drøfter hvad de har læst ind i citizenlab: 

https://skovvejens-skole.dk/frihedsforsoget/
https://børnenesskole.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/
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• Der er bidt mærke i modeller for faglitterære modeller  

• Mange elever der har givet deres besyv med 

• Gode modeller for fx linjeskole  

• Medarbejders oplæg nævnes  

• Hjemmeskole - online uv nævnes af lærere og elever 

• Blended learning -  

• Nye valgfag - vigtigt at der laves mange tilbud 

• Udeskole er et ønske  

• Madkundskab er et ønsket om et andet læringsrum  

• Relationen omkring det lokale og lokalområdet  

• Nytænkning af pauser  

• Råderum ifht pauser - det er et ønske  

• Projektorienteret undervisning og faldgruber ved dette 
 
Ligeledes blev drøftet valgfag, valghold og ugeskema 
Bo gennemgik oplæg til frihedsforsøget, med henblik på tilkendegivelser, særligt 
omkring en kortere skoledag og muligheder for tolærerordninger på årgange. 
 

 

Punkt 4 
5 min 

Budget og skoleårets planlægning (fast punkt) 

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. 
Vi fortsætter fortsat i det overordnede budget, som fremlagt ved sidste møde. 
Endeligt budget for de sidste 5 måneder af skoleåret, vil være klar på første møde i 
august. 

Beslutning Ikke noget nyt 
 

 
 

Punkt 5 
20 min 

Ny skole, nyt navn og nyt logo? 

Ansvarlig  

Formål/ 
motivation 

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. 

Beslutning Udsættes 
 

 
 

Punkt 6 
5 min 

EVT.  

beslutning Næste møde: Frihedsforsøget, mødedatoer, nyt fra skolerne – måske budget. 
Til senere: Lærernes arbejdstid 

bop27-05-2021 
 


