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Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 27-5-20 

- kl. 17-19.30 i Mødelokale Vest 

 

 

Kommende mødedatoer: 

 

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: Ingen pga. Corona  

Ledelsesrepræsentanter:  

Søren Fryd Christensen, Marianne Washuus 

 

Afbud: ingen 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen  Bestyrelsen er halvvejs i valgperioden (2 år) og det er 

vedtaget at suppleanterne indkaldes til alle møder. 

 Dette er sidste møde for Heidi Vanell og Eva Ellehauge. 

 Herefter tiltræder Christina Juul som formand. 

 

2. Referat fra sidst.  Ingen kommentarer. 

 

3. Nyt fra Autismecenter 

Fredensborg 

 Genåbningen 

Godt på plads med genåbningen. Oprindeligt var der en 

bekymring for øget sygefravær blandt personalet, men i 

realiteten er det stabilt. Endnu ingen positivt testede på 

Ullerødskolen. 

Vi forsætter stram linje med adskillelse af klasser, 

opdeling af legeplads mm. Personalet benytter 

bookingsystem for fællesarealer. 

Ift. Afslutningsarrangementer så afventer vi nyt om 

forsamlingsforbuddet – og vil se hvordan vi kan fejre de 

Ullerødskolen 

Holmegårdsvej 102 

2980 Kokkedal 

Tlf.:7256 5096 

www.ullerodskolen.dk 
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afgående elever. Formentlig ikke karamelkast som vi 

kender det. Nok heller ingen vandkamp. 

 Byggeri /gangbroen 

Åbning af gangbro d.12/6. Ullerødskolens elever skal 

benytte den fra d.15/6. 

Der er ikke lavet visualisering/afmærkning til vores elever 

som vi ellers har ønsket. Så det er spændende hvordan 

det går når broen åbnes. Her vil SB være på vagt. 

 

 Personalesituationen. 

Vi ansætter en engelsklærer til A-klassen, en lærer til 

indskolingen og så er skolens musiklærer genansat. 

 

 Råderumskataloget 

Hvert år skal skolen finde et forslag til besparelse. På 

skolen inddrages LU (Lokaludvalget) i dette. Forslaget 

kommer i et rammekatalog og politikkerne skal beslutte 

hvad de vil. Hvis skolen skal spare vil det være 1% hvilket 

svarer til en halv stilling. Konsekvensen vil være færre 

ressourcer til de mere krævende indslusnings forløb (for 

særligt udfordrede elever). 

Et andet problem er at besparelser på Ullerødskolen kun 

vil give under 1/3 i besparelse hos Fredensborg 

kommune. 

 

 Morgensang om torsdagen er en ny tradition her efter 

Corona. 

 

 TEK/ Minecraft, spændende projekt for A-klassens elever, 

hvor de samarbejder og hvor eleverne bruger deres 

interessefelt (Minecraft) i undervisningen. Det har betydet 

at elever der ikke arbejdede sammen tidligere, er begyndt 

på det. 

 

4. Nyt fra elevrådet - Eleverne deltager ikke grundet særlige forhold for møder i 

corona-perioden. 

5. Nyt fra skolebestyrelsen - Den afgående formand fortæller at SB tidligere har haft et 

forum i kommunen. Det er ikke længere så aktivt. Men 

måske det bliver aktuelt igen. Den nye formand kan 

undersøge det. Fx er Kokkedal skoles formand aktiv. 
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6. Skolebestyrelsens indflydelse 

og rolle 

- Drøftelse af pointer fra ”Skolebestyrelsens håndbog.” 

Den nye bestyrelse kan fx se på de ”skal” opgaver der er. 

Måske der skal ses nærmere på bl.a.  

- Årsberetning fra Skolebestyrelsen 

- Læseplaner 

- Skolens udkast til skemalægning 

- Ansættelsessamtaler (Ved disse er det pt. besluttet at der 

er en SB repræsentant med ved ansættelse af skoleleder.) 

- Drøftelse af ordensregler, hvilke regler der bør fastsættes 

af SB, skoleledelse, elevråd mm. 

- Vigtigt at SB ikke er et klageorgan til enkeltsager. 

 

7. Klassedannelsen  
- Vi har på et tidligere møde gennemgået, hvordan vi laver 

klassedannelsen på Ullerødskolen og skal nu drøfte udkast 
til princip for klassedannelse. 
 

- Diskussion af hvordan eleverne inddrages i 
klassedannelsen og hvilket ansvar de har. 
 

- Forslagene skrives ind i Princippet og sendes ud med 
referatet af mødet. 
 

 

8. Nyhedsbrev/Ugebrev 

UDSÆTTES TIL NÆSTE 

MØDE!! 

 

- Drøftelse af udkast til princip for skole/hjem 

kommunikation 

 

9. Exitsamtale - Bestyrelsen har lavet et udkast til et spørgeskema. 

Skemaet blev diskuteret og der blev nævnt forskellige 

rettelser, bl.a. at: 

Afsender skal være Skolebestyrelsen 

Skemaet er tiltænkt alle der forlader skolen, både glade 

og sure. 

Er det relevant for både forældre og elever? 

Afkrydsning er godt – der skal ikke skrives for meget! 

Kan vi også tilbyde en exit-samtale? 

 

Pkt. kommer på næste møde. 

 

10. Evt.  

SF laver forslag om 5 møder på onsdage kl.17 ulige uger og 

sender ud snarest. 
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11. Punkter til næste møde: 

 

 

- SB’s opgaver og evt. inddragelse ved 

ansættelsessamtaler. 

- Exitsamtaler 

- Nyhedsbrev/ugebrev 

 

 


