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Skolebestyrelsesmøde d. 11. september 2019 

- kl. 17-19.30 i skolens køkken. 

 

 

Kommende mødedatoer: 

20. nov. 2019, 26. feb. 2019, 22. april 2020,  

Medlemmer af skolebestyrelsen: 

Forældrerepræsentanter: Eva Ellehauge (EE), Heidi Vanell (HV),  

Christina Lohrer Stær Juul (CJ), Medarbejderrepræsentanter: Claes 

Kastbjerg (CK), Heidi Wahlstrøm Mark (HW) 

Elevrepræsentanter: 

Ledelsesrepræsentanter:  

Søren Fryd Christensen (SF), Marianne Washuus (MW) 

 

Afbud: Trine Koch, Anne Kirstine Riemann  

 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra 

Autismecenter 

Fredensborg 

• Personalesituation/kantinen. 

Nyansættelser pr 1/8/19.  En lærer (Frederik) og 2 pædagoger 

(Ömer og Lasse). 

Ullerødskolen har købt andel i kantinen. 

• Gymnastikkens hus og Fremtidens skole. 

MW orienterer om kommende byggeri og de konsekvenser det får 

for elevernes adgang til Ullerødskolen via en gangbro og ny indgang. 

Busserne kommer til at holde på ”kys og kør-rampen”. 

Muligvis kommer der ny trappe og opgang i forbindelse med 

fremtidens skole. 

• Lejrskole 

I år holder skolen lejrskole hvor klasserne kan tage af sted klassevis. 

Næste år er der planer om en fælles lejrskole for hele skolen. 

Lejrskoleudvalget har ønsket lejrskole hvert år da det er godt for 

børnenes udvikling. 

EE: Godt med udlandstur i udskolingen. Forældrebetaling kan 

hjælpe. Forskellige muligheder for betaling. 

• Valgfag/Ridning 

Ullerødskolen 

Holmegårdsvej 102 

2980 Kokkedal 

Tlf.:7256 5096 

www.ullerodskolen.dk 
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Ridehold var populært. Delvis brugerbetaling. 

Andre valgfag er fx Hip-hop og Lego League, i sidstnævnte er skolen 

med i en kommunal konkurrence. 

EE: kan vi bruge forældre til at undervise/hjælpe når klassen skal på 

tur for at spare hænder? 

MW: Fx kan vi bruge hestekyndige forældre til rideholdet. 

CL: Vigtigt at overveje etiske principper for hvad vi signalerer hvis vi 

bruger frivilligt arbejdskraft? 

Man kan finde ”frivillighedspolitik” for kommunen, da der er en risiko 

for et behov for at man afløser andre. 

Børneattester, tavshedspligt skal også overvejes. 

MW: Vi undersøger hvad reglerne er for kommunen og tager det på 

et fremtidigt møde. 

• Aula 

Udsat til uge 43. Øget samarbejde med Meebook. 

• Obligatorisk valgfag/Håndværk og design 

Starter op efter efterårsferien. Eleverne på 7.klassetrin skal vælge et 

fag de skal have i 2 år og gå til prøve i. 

• Forsøg med Teknologiforståelse. 

Godt i gang, pt deltager A og B-klassen. 

• BSU sag om takstnedsættelse 

Man kan følge med i deres referater fra BSU-møder, fx er skolen 

nævnt ang. sikker skolegang. 

CJ: har ikke fået svar på sin henvendelse fra BSU.  

Sagen er ikke på mødet i september, det er udsat. 

CJ: Kan man spare taxa-kørslen. 

EE: Taxakørsel i Helsingør er ikke obligatorisk. Børnene er ”gladere” 

fordi forældrene kører. 

HV: Hillerød hæver budgettet så det svarer til sidste års forbrug plus 

merbevillinger. Det samme kunne man med fordel gøre i 

Fredensborg kommune. 

EE: Kan vi udbyde flere kurser i kompetencecenterets regi. Kan vi 

gøre mere reklame for vores Kompetencecenter, evt. sende 

brochurer ud til andre skoler. 

MW: Kompetencecentret er som sådan ikke en overskudsforretning, 

løber rundt uden overskud. Kunne vi lave et autisme-kursus til 

”almen befolkningen”, evt. på bibliotekerne. 

 

2. Nyt fra elevrådet Der er ikke valgt repræsentanter endnu. 

 

3. Nyt fra Bådhusmødet 29. maj 2019 – Aula, SB var ikke repræsenteret. 
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skolebestyrelsen Kommende dialogmøde med BSU & område- og skolebestyrelser onsdag d. 

23. okt. 2019.  

 

4. Foredragsaftenen Planlægning af dato, tema og program. 

MW: Forslag til tema: medicin. 

EE: Gamle elever. 

CJ: Måske kan der være en risiko for at nogle blive skræmte af medicin 

oplægget. 

MW: Vigtigt at det bliver fremlagt neutralt. 

CJ: Vi har gode erfaringer med medicin og Malene Trakov. 

HW: Mange af vores elever er medicinfrie i weekenderne. 

EE: Det er godt med en ”elevhistorie” på mødet. 

Vi ligger det d.6/11 eller d.13/11. 

18-19 Pizza og salat fra kantinen 

19:00 Starter foredrag 

Skolebestyrelsen byder på maden. 

MW: Skal skolebestyrelsen ha et punkt på dagsordenen? 

EE: Næste år skal der vælges to nye medlemmer.  

CJ: Vi bør tage de to suppleanter med i bestyrelsen.  

HW: Vi bør invitere suppleanterne med til møderne – evt alle møderne? 

 

5. Besøgstur for SB Der har været tradition for at skolebestyrelsen holdt et møde på et andet 

sted i løbet af året og i den forbindelse var ude og se f.eks. en 

ungdomsuddannelse – skal vi genoptage den? 

MW: tidligere har vi besøgt Medieskolen i Lyngby og Vejby Bo og 

beskæftigelse og Harløse skole. 

CJ: Kan vi besøge en STU; fx HKI, Sputnik, HF-in eller Basen. 

MW: Vi kan lægge mødet 26/2/20 eller 22/4/20, som er det sidste møde. 

 

6. Nyhedsbrev/Ugebr

ev 

Drøftelse af behov / muligheder 

UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE. 

 

7. Exitsamtale 

 

Drøftelse  

UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE. 

 

8. Undersøgelser • Elevtrivsel 

Samme trivselsmåling for alle skoler. 

Ikke lavet til børn med autisme. 

Resultatet ligner det fra tidligere år. 

• Minimåling viser medarbejdertrivsel. 

Medarbejder trivselsundersøgelse hvert 3.år.  
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Midtvejs har vi lavet en mini-måling. 

Godt resultat. 

9. Princip Digital 

Fremtid 

Debat og evt. vedtagelse af det endelige udkast. 

UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE. 

 

10. Princip 

Klassedannelse 

I forlængelse af den gennemgang vi lavede på et tidligere SB møde af 

klassedannelsen på US, kan vi begynde på dette princip. 

 

UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE. 

 

11. Økonomi Status 

 

UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE. 

 

12. Evt. Suppleanter: Hvis det er i overensstemmelse med vedtægterne inviterer vi 

suppleanterne med på fremtidige møder fast. 

 

Ny dato til mødet på en anden skole. 

 

Valgfag/Torsdagsklubben: 

EE: Jeg fornemmer at Torsdagsklubben ikke er så populær hos de store 

elever.  

 

MW: Vi er OBS på det – et udvalg arbejder med det. 

 

HW: Opmærksomhed på at der er forskel på hvor mange år de forskellige 

elever er med i Torsdagsklubben. 

 

 

 


