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Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 26-2-2020 

 

Kommende mødedatoer: 

25/3/20 kl.17-19:30 Besøg på Granbohus på adressen Dyrnæsvej 23, 3630 

Jægerspris og efterfølgende SB-møde. 
22/4/20 kl.17-19:30 Skolebestyrelsesmøde på Ullerødskolen 
20/5/20 kl.17:30-20 På Rådhuset. DIALOGMØDE med Børne og 

skoleudvalget. Tema: ’Kommunikation i forældresamarbejdet – hvilke 

muligheder og faldgruber skal vi være opmærksomme på? Børn, 

pædagogisk personale, ledelse og forældre?’ 

 

 

Medlemmer af skolebestyrelsen: 

Forældrerepræsentanter: Eva Ellehauge, Heidi Vanell,  
Christina Lohrer Stær Juul, Trine Koch, Anne Kirstine Riemann 

Suppleanter: Helga Lund Brendholdt og Anita Wichmann 
Medarbejderrepræsentanter: Claes Kastbjerg, Heidi Wahlstrøm Mark 
Elevrepræsentanter: Tobias (U-kl) og Erik (A-kl) 
Ledelsesrepræsentanter:  
Søren Fryd Christensen, Marianne Washuus 
Afbud: Trine, Erik, Claes, Anne Kirstine, Helga 

 

1. Velkommen  Vi bød velkommen til nye medlemmer og havde 

en præsentationsrunde. 

2. Referat fra sidst.  Referatet fra sidst blev godkendt.  

3. Nyt fra Autismecenter 

Fredensborg 

 Bus til 9 personer er indkøbt til skolen. Personalet er 

glade for muligheden for lettere at kunne tage på ture 

med klasserne. 

 Personale. 

Skolen har ansat to pædagoger, Tea til E og Sarah til G.  

Der er planer om at ansætte en lærer til bl.a. engelsk. 

SB har efterfølgende en drøftelse af hvordan vi rent 

lovmæssigt skal inddrage bestyrelsen ifm. personalesager. 

 Køkken og Bjarne 

Farvel til Bjarne der er gået på pension. Skolen afholdte 

en reception med kager og børnevenlige Tequila Sunrise. 

Nu overvejer vi fremtiden for køkkenet. Skal vi ansætte 

en som udover at have en praktisk funktion også kan lave 

mad eller lign? 

 Byggeri.  

Nye adgangsforhold til skolen er på vej. Vi vil være meget 

opmærksomme på om sikkerheden er i orden for vores 

elever – særligt når de skal krydse den første cykelsti. 

Ullerødskolen 

Holmegårdsvej 102 

2980 Kokkedal 

Tlf.:7256 5096 

www.ullerodskolen.dk 
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Brandsektionering på Kokkedal skole som konsekvens af 

byggeriet betyder en ekstra regning på 12 mio. 

På Kokkedal skole skal etableres en stor trappe/scene 

hvor vores nuværende opgang er, som konsekvens af den 

skal Ullerødskolen muligvis have en ny indgangstrappe. 

SB udtrykker bekymring for de konsekvenser 

ombygningen kan medføre for adgangsforholdene for 

Ullerødskolens elever. 

 

 Temauge/ valgfag 

I uge 13 har vi temauge hvor eleverne skal vælge sig på 

et værksted. Alle har nu valgt et værksted og fået det 

værksted de har ønsket. Uge 13 om fredagen vil der være 

åbent hus d.27/3 kl.14-15. 

 

 Obligatoriske valgfag for 7.-8.klasse er opstartet. 

 Forårskoncerten rykkes til onsdag d.27/5/20. 

 Visitationer næste skoleår. Der er meget søgning til 

skolen og skolen er nu ved at være fyldt til næste skoleår. 

I SB var der en snak om hvor stor skolen bør være, og 

der diskuteres bl.a. muligheden for at kunne etablere en 

10.klasse, evt. på Kokkedal Øst ifm. deres kommende 

science park. 

 Projekt Baseret Læring. Skolens E-klasse er med i 

tværkommunalt projekt med PBL. Skal udmøntes i en stor 

udstilling d.2/4 med de andre skolers 4.årgang. 

 TEK. Kort info om projektet hvor vi er med i 

Teknologiforståelse for udskolingen i fag. 

 Active Floor er anskaffet til skolen. Det skal bl.a. bidrage 

til at gøre undervisningen sjov – godt til bevægelse og 

samarbejde. Bliver flittigt brugt! 

4. Nyt fra elevrådet  Tobias fortæller fra elevrådet en status. De har bl.a. 

indkøbt legetøj til sandkassen og nye waveboards. Der er 

planer om at lave biografklub for de små i fællesrummet. 

Elevrådet har arbejdet med ideer om at lave ting på tværs 

af de små og store klasser. 

5. Nyt fra skolebestyrelsen  Intet nyt. 

6. Aula (Eva)  På Ullerødskolen laves elevplaner ikke i Meebook da bl.a. 

er en del af revisitationsdokumentet. 

 Der var en generel snak om fordele og ulemper i Aula på 

baggrund af SB’s erfaring.  
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 Vi kan evt. lave et Aula fremstød. Aula-café. 

7. Besøgstur for SB 25/3/20 kl.17-19:30 Besøg på Granbohus på adressen 

Dyrnæsvej 23, 3630 Jægerspris. Besøg og møde. 
Vi planlægger mad og vi tilbyder kørsel med skolens bus fra 
Ullerødskolen. 
 

8. Nyhedsbrev/Ugebrev  Skolen har på et personalemøde haft et tema om hvordan 

klasserne laver information mellem skole og hjem. Her 

blev det tydeligt at der er forskel på graden af information 

fra de forskellige klasser. 

 SB beslutter at der skal laves et forslag til et princip for 

kommunikation imellem skole og hjem.  

9. Exitsamtale 

 

 SB har besluttet at lave exit-samtaler med elever der 

forlader skolen. Det skal være i form af et spørgeskema. 

Eva fremlagde spørgsmål til skemaet. Hun vil fremsende 

dem til SB.  

10. Princip Digital Fremtid Debat og vedtagelse af det endelig udkast. 

 Godkendt. 

11. Økonomi  Gået ud af 2019 med ca ½ mio i overskud. 

 

12. Ullerodskolen.dk Skolens nye hjemmeside 

 Vi mangler info fra flere SB-medlemmer? 

I skal skrive til SF om I ønsker: 

1) Fulde navn og hvilket 

2) E-mail adresse og hvilken 

3) Telefonnummer og hvilket 

4) Fotografi hvis I ønsker det og vedlæg fotoet. 
 

13. Evt.  

 

 

Pkt’er til næste møde:  

 Elevplansskabelonen. 

 Hvordan skal bestyrelsen inddrages når personale afskediges. 

 Exitsamtaler 

 Hvordan er det gået med den frivillige forældrebetaling til lejrskolen 

i U-klassen? 

 


