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Skolebestyrelsesmøde d. 23. september 2020 

 kl. 17-19.30 i mødelokalet i stueetagen afholdt Virtuelt. 

 

 

Kommende mødedatoer: 

18/11, 3/2, 14/4, 26/5 

Medlemmer af skolebestyrelsen: 

Forældrerepræsentanter: Christina Lohrer Stær Juul, Trine Koch, Anne Kirstine Riemann,  

Elevrepræsentanter: 

Ledelsesrepræsentanter: Søren Fryd Christensen, Marianne Washuus 

Afbud: 

Medarbejderrepræsentanter: Claes Kastbjerg, Heidi Wahlstrøm Mark 

Anita Wichmann, Helga Lund Brendholdt 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra Autismecenter 

Fredensborg 

 Nyt skoleår i gang – status. 

 Status på corona situationen:  

Revisitation holdes i mindre forum end traditionelt pga. 

corona. 

Pædagogisk lørdag for personalet udsat til januar grundet 

corona. 

Eleverne klarer situationen med corona godt. Det de 

primært mærker er at de ikke kan være så meget på 

tværs af klasserne som de plejer. 

Stadig ingen positiv testede blandt personale og elever. 

 Skolehaven. 

Er et projekt hvor der er fokus på aktiviteter med 

erfaringsbaseret læring. Der er etableret små 

”laboratorier” i haven hvor eleverne arbejder med 

naturen. Skolen har også høns der inddrages idet. 

Lise som står for haven udbyder også Mindfulness for 

eleverne.  

 Lejrskoler. 

Sidste lejrskoler i dette år bliver afviklet i Gilleleje og 

Sønderjylland. Undtagelsesvis har skolen fået tilladelse til 

at holde lejrskolen denne uge med. 

 Fagligt løft midler; TEK-vejleder 

Skolen bruger pengene til en del af ansættelsen af en 

TEK-vejleder (Mikkel). Meningen er at 

Teknologiforståelsen skal ud på hele skolen og ikke bare i 

udskolingen som det er i dag.  

Ullerødskolen 

Holmegårdsvej 102 

2980 Kokkedal 

Tlf.:7256 5096 

www.ullerodskolen.dk 
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2. Referat fra sidst  Godkendt. 

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

4. Nyt fra skolebestyrelsen  Billeder på hjemmeside 

Opfordring til at der sendes billeder til Søren så de kan 

komme på hjemmesiden, hvis I ikke har gjort det. 

 Vi skal have flere medlemmer i bestyrelsen. Hvis det 

kommende fælles forældremøde bliver aflyst, laver vi et 

valg over Aula. Der mangler pt 2 suppleanter og et 

medlem. På kort sigt mangler der også yderligere 2 

medlemmer. 

 Valg af næstformand. Udsættes til der er flere 

medlemmer. Ledelsen laver et opslag over Aula. 

 

5. Foredragsaftenen Opfølgning på programmet 

 Arrangementet kan muligvis afvikles, det afhænger af 

smittetal. 

 Men ikke med kaffe i klasserne. 

 Kan det være i gymnastiksalen? 

 

6. Fokus i det kommende år  Hvad er vi nysgerrige på? 

Hvad skal bestyrelsen arbejde med? 

Svært at sætte i gang med Corona. 

Vi laver en brainstorm på næste møde. 

Emner kan være: Målgruppe til skolen, 

Skolehjem/kommunikation,  

7. Trivselsundersøgelsen Gennemgang af elevernes svar / SF 

 Sammenligning af resultatet for 18/19 med 19/20 og 

sammenligning med kommunens øvrige skoler. 

 Generelt er det positivt resultat. Der var lidt omkring 

antallet af toiletter. Måske der skal renoveres lidt på 

toiletterne i udskolingen. 

8. Nyhedsbrev/Ugebrev Drøftelse af udkast til princip for skole/hjem kommunikation 

 Flyttes til vi kan mødes fysisk! - 

9. Exitsamtale 

 

Drøftelse af om det stadig er aktuelt med Exitsamtalerne. 

 Skolen ved altid hvorfor eleverne stopper på skolen. Ingen 

stopper på utidigt skolen uden at der ligger mange 

overvejelser, møder, samtaler, test mm bag.  

 Tidligere har SB igangsat en undersøgelse af tilfredshed 

blandt forældrene. 

 SB beslutter at Exitsamtale-punktet lukkes og i stedet vil 

SB arbejde på en forældre-tilfredsheds-undersøgelse. 
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10. SB deltagelse i 

ansættelsesudvalg 

SB har tidligere besluttet at de kun ville deltage i 

ansættelsesudvalg når det gjaldt ansættelse af ledere – hvordan 

ser det ud med den nuværende bestyrelse? 

 SB er fortsat en del af ansættelsesudvalget når der 

ansættes ledelse på skolen. 

 SB beslutter at fremadrettet får de en plads i 

ansættelsesudvalget også ved ansættelse af pædagogisk 

personale. 

11. Økonomi Status 

 Økonomi er ok. 

 Vi regner med istandsættelse af skolens køkken. 

 Maling af enkelte lokaler/gange 

 Udskiftning/rensning af gulv. 

12. Evt.  

 


