
                                                                

Autismecenter Fredensborg 
                                                                

    

Skolebestyrelsesmøde d. 20.november 2019 

- kl. 17-19.30 i skolens køkken. 

 

 

Kommende mødedatoer: 

26. feb. 2020, 22. april 2020,  

Medlemmer af skolebestyrelsen: 

Forældrerepræsentanter: Eva Ellehauge, Heidi Vanell,  

Christina Lohrer Stær Juul, Anne Kirstine Riemann 

Medarbejderrepræsentanter: Claes Kastbjerg, Heidi Wahlstrøm Mark 

Ledelsesrepræsentanter:  

Søren Fryd Christensen, Marianne Washuus 

Afbud fra: 

Forældrerepræsentant Trine Koch,  

Suppleanter: Helga Lund Brendholdt og Anita Wichmann 

Elevrepræsentanter: Tobias (U-kl) og Erik (A-kl) 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen  Velkommen til nye medlemmer 

 Præsentationsrunde 

2. Nyt fra Autismecenter 

Fredensborg 

 Julemånedens aktiviteter på skolen bliver i år; 

Julebingo - med streaming, Kirkebesøg, Luciaoptog, 

Julemorgensang om torsdagen i december og  

Juleafslutning sidste dag med musikholdet. 

Vi indkøber et fællesjuletræ (”leje-træ”). 

 

 Der er tre nye elever på vej til skolen; en pige til A, en 

dreng til C og en dreng til D. 

 

 Vikardækningen giver lidt udfordringer da skolen har flere 

længerevarende sygemeldinger. 

 

 Forsøg med Teknologiforståelse i fagene. 

- Vi oplever en tæt opfølgning fra UVM med bl.a. Rambøll 

på heldagsbesøg hvor de interviewer og evaluerer med 

personale og elever. 

- Personalet bruger mange ressourcer på det (planlægning 

af ny undervisning, kursusdage, møder med hinanden, 

møder med konsortiet) 

Ullerødskolen 

Holmegårdsvej 102 

2980 Kokkedal 

Tlf.:7256 5096 

www.ullerodskolen.dk 
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- Der kommer en artikel i kommunens kvalitetsrapport om 

projektet som A og B-klassen pt. er med i. 

  

 Aula - status 

Det fungerer egentligt fint - men mange funktioner er 

savnede! Husk på at det ikke er færdigudviklet! 

Forældre nævner fordel når man har flere børn og ikke 

bliver ”spammet” fra Aula. Det opleves som mere 

overskueligt når man har flere børn på samme eller 

forskellige skoler. 

 

 BSU sag om takstnedsættelse 

Heidi og Kristina fortæller at de havde en god oplevelse 

med foretræde for BSU. Sagen blev efterfølgende taget af 

bordet. 

 

3. Nyt fra elevrådet  

IKKE TILSTEDE - 

FRAFALDER! 

- Tobias og Erik. 

- Status fra elevrådet 

 

4. Nyt fra skolebestyrelsen - Dialogmøde med BSU & område- og skolebestyrelser 

onsdag d. 23. okt. 2019 

- Trine, Claes og Marianne deltog 

- Oplæg om digital opdragelse 

- ”Afhængighed til vane!” 

Eva ang. Formandsnetværk: der er ikke rigtig kommet 

gang idet.  

5. Foredragsaftenen - Evaluering af foredragsaftenen. 

- Hvad skal vi tage med/undlade til næste år? 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med programmet. Det 

var dejligt at høre de gamle elever, men det er fint der 

også er andet som fx Hildur. Generelt var Hildur og Nova 

begge interessante. 

 

Der var tilfredshed med tiden i klasserne inden 

oplæggene. Der er et behov for at forældrene ser 

hinanden. 

Det var ok med maden, det var rart det ikke var kage. 

Gerne samme procedure næste år. 

 

Forslag til næste års forældremøde: 
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- Granbohus eller Weekendklubben 

- Og en elev der har prøvet det… 

- En forælder fortæller evt. om at afgive en elev til 

aflastningstilbud. 

 

6. Besøgstur for SB/ekstra 

møde 

Forslag om at vi besøger et døgnbehandlingssted. Vi undersøger 

muligheden for besøg på Nødebogård. 

 

Beslutning: 

Besøg på Granbohus (Fredensborg afdelingen) en onsdag i ulige 

uger. Oplæg, rundvisning og møde og hvis muligt aftensmad. 

 

7. Nyhedsbrev/Ugebrev Drøftelse af behov / muligheder 

 

Ugeplaner og lektier: 

Nogen savner information om hvad der skal ske i timerne, men 

generelt er det rart at læse ugebrevene med billeder fra ugens 

løb. Det kan være en fordel at kunne tale om tingene på bagkant. 

 

Det kan være et problem at informere for meget inden timerne - 

da nogle elever ikke vil acceptere at det planlagte ændres. Derfor 

kan det give problemer fremadrettet. 

Der er generelt en tendens til at forældre genre vil høre mere om 

det der skal foregå i timerne, særligt hvis barnet har gået i 

folkeskole inden og er vant til det. 

 

8. Exitsamtale 

 

Drøftelse 

Der er opstået en idé om at lave samtaler med de elever der 

vælger at forlade Ullerødskolen i utide. På et tidspunkt var der 

ifølge en tidligere elev mange der gjorde det, og ideen er opstået 

hos ham. 

Forslag om at skolebestyrelsen udarbejder spørgsmål, vi kan 

sende ud over Aula til alle der stopper på skolen. Hvis eleven 

ønsker et møde kan de også få det. 

Både elever og forældres skal høres over Aula. 

Skolebestyrelsen laver et skema til begge grupper der sendes ud 

ifm. udmeldelsen. Skolen sørger for udsendelse og indsamling af 

svar. Der skal skrives til alle der forlader skolen - altså både i tide 

og i utide. 
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9. Princip Digital Fremtid 

UDSÆTTES TIL NÆSTE 

MØDE! 

Debat og evt. vedtagelse af det endelig udkast. 

(- punkt fra sidste 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. 

 

En mener der er en interesse for større klasser i udskolingen, 

derfor kan et princip indeholde: ”Vi tilstræber at klasserne på de 

yngre årgange er mindre end klasserne på de ældre årgange.” 

 

11. Økonomi Status 

Kvartalsvis budgetorientering er afleveret. Tegner til overskud på 

2-300.000 kr. KKR tillader 5% overførsel. 

 

12. Forældrebetaling og 

lejrskoler 

Vi kan ikke stille krav om egenbetaling. 

Vi kan skrive en pris og oplyse at hvis familien ikke selv kan 

betale vil skolen betale for eleven. Det er vigtigt at det fremgår at 

det er frivilligt at betale for forældrene. 

Man kan også sælge kage mm. og dermed indsamle penge. 

 

13. Ullerodskolen.dk Skolens nye hjemmeside 

- Hvordan skal SB præsenteres? 

Der er ønske om foto, e-mail og telefonnummer. 

SF skriver til alle og de svarer individuelt. Hvis man vil 

skal man også sende et foto. Det er frivilligt hvad man 

ønsker der skal på. 

 

Foto, e-mail og telefon 

 

Forslag om at der kommer korte videoklip hvor fx 

bestyrelsen fortæller kort om skolen. Tænk over det til 

næste gang. 

 

14. Evt.  

- Eva:  

Torsdagsklubben er til debat.  

 

 

 

 


