
Referat af skolebestyrelsesmøde  

onsdag d. 24. april 2019 kl. 17-19.30 

 

Sted: Ullerødskolens køkken 

Afbud: Claes, Eva 

Tilstede: MW, SF, HW, Hedi Vanell (HV), Christina Juul (CJ), Anne-Kirstine 

Riemann (AK), Trine Koch-Nielsen (TK) 

1. Nyt fra Autismecenter Fredensborg 

• Personalesituation: Souschefstillingen og kapacitetsudvidelse 
Søren Fryd ansat som souschef fra 1/5/19. 

Kapacitetsudvidelse: Skolen har fået tilladelse til at udvide med endnu en 
klasse fra 1/8/19. Der skal ombygges lidt så skolen udvider med et 

klasselokale i ”glas-lokalet” over hoved-indgangsdøren. 
 

• Status Fremtidens skoler i Kokkedal/Gymnastikkens hus 
Planen om Gymnastikkens hus betyder at der skal bygges/graves i en længere 

periode og det kan betyde meget for vores elevers ankomst til Ullerødskolen. 
MW understreger at vi beder om at man i byggeperioden laver en særlig plan 

for sikker skolevej for Ullerødskolens elever. 

 
• Forsøg teknologiforståelse; ministerbesøg 

Besøg af Sofie Løhde i anledningen af vores deltagelse i Teknologiforståelse. 
Der deltog også borgmester Thomas Lykke, Per Frost, Mads Toftegaard. Vi 

sender en pressemeddelelse ud efterfølgende. 
 

• Budgetkataloget 
Sparekatalog. Vi skal foreslå hvad vi kan spare på. 

Ideer til flere indtægter. Kan vi udvide med ydelser som afklaringsforløb. 
 

• Håndtering af medicin 
Ny vejledning ift. håndtering af medicin. Dette betyder kort sagt at medicin 

ikke må bæres/ligge i elevers tasker men skal være aflåst på skolen. 
Trine: Kan det være et aflåst skab/boks i tasken? 

 

 
2. Nyt fra elevrådet 

Frafalder. 
 

 
3. Nyt fra skolebestyrelsen 

• Eva kan deltage i Bådhusmøde d. 29. maj 2019 kl 13-16, hvor temaet 

er ’God kommunikation med en kobling til AULA’. 



 

4. Hørringssvar (se mail m. udkastet) 
• Om ny sammenhængende børne- og ungepolitik i Fredensborg 

Kommune. 
Det ser alt sammen godt ud, men det kan være svært at gøre hvis der 

samtidig skal spares på taksten. 
”Skolen er blevet kåret til landets bedste specialskole - det skal vi blive ved 

med at være!” 

I øvrigt: MW undersøger mulighederne for et senere borgmesterbesøg. 
 

 
5. Økonomi 

Masterplan for specialundervisning, da man ift. det budgetterede overskrider 
budgetter. I forslaget ligger der forslag om at vi udvider med en klasse og 

regulerer taksten pr elev ned. Det kommer op på BSU d.8/5/19 men en 
endelig beslutning er formentlig i september.  

2 lærere er ansat, 2 pædagoger skal ansættes samt en ny lærer i SF stilling. 
 

 
6. Madordning 

CJ: Er ked af at madordningen ikke er et generelt tilbud, da hun oplever 
hendes søn får gode oplevelser med maden i klassen. Hun oplever træning i 

skolen har hjulpet ham med fleksibel spisning hjemme. 

MW: Madordningen er bl.a. ressourcekrævende for teamet. 
AK: Hendes søn er pt. med madordning men har prøvet begge dele.  

HW: Det er afgørende hvilken elevgruppe man har, når det skal vælges om det 
er madpakke eller frokostordning. Derfor bør det være teamets voksne, der 

ved skolestart afgør, om der skal være madpakker eller frokostordning. 
 

MW: Måske vi på et tidspunkt skal søge efter en fleksjobber der kan lave 
madordning til de klasser der er interesseret. 

 
7. Ide om exit samtale for forældre når eleven stopper på skolen 

Udsat. 
8. Ugeplaner 

Udsat. 
9. Evt. 

Ipad i SFO tiden (CJ) 

CJ: Rejser en drøftelse omkring brug af Ipad i SFO tiden på baggrund af en 
henvendelse fra en af de andre forældre.  

MW: Eleverne er ofte meget ude i løbet af dagen, så ved SFO er der hver dag 
45 min med pædagogisk aktivitet u/ skærm og 45 min med frivillig aktivitet. 

AK: Måske skal der skrives ud til forældrene hvordan SFO er struktureret med 
dele-ordningen. 

HV: Husk at børn med autisme BRUGER meget energi på at være ude - hvor 
andre oplader energi. 



MW: Vi skriver ud til SFO forældrene hvordan strukturen er for aktiviteter i 

SFO tiden. 
 

Punkter til kommende møder: 
Opfølgning principper; digital fremtid 

Udarbejdelse af forældreundersøgelse med udgangspunkt i årsplanen og 
principperne 

Socialfaget 

Direktionens ledetråd og skolens årsplan 
 

Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder er onsdage d. 11/9/19, 
20/11/19, 26/2/20, 22/4/20 samt et møde ad hoc. Alle møder er kl.17:00-

19:30 i Ullerødskolens køkken. 


