
 

Dagsorden 

Absalonskolen og Orø skole og Børnehus 
Skolebestyrelse 
 

Sted:Slotshaven gymnasium, Slotshaven 1. Der er 2 indgange. I første omgang mødes vi ved indgangen midt 

på Slotshaven. 

Deltagere:  
Forældre: Kathrine, Linea, Maja, Louise, Brit 
Medarbejderrepræsentanter: Majken, Anja, Line 
Elevrepræsentanter: Johannes, Uma 
Ledelse: Michael, Karen 
 
Afbud:  Linea 

 

Punkt 1 Velkommen til et nyt sted og godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/tid Kathrine/5 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning Godkendt. 
Velkommen til Uma, som er ny elevrepræsentant i skolebestyrelsen. 
Rektor på stedet sagde velkommen og introducerede en ide med at få gamle 
elever til at lave videohilsen med, hvor de nu var i deres uddannelsesforløb. 
Det kunne være en god ide.  

 

Punkt 2 Temadrøftelse om skolens kernefortælling og branding 

Ansvarlig/tid MIL/Hanne 1½ til 2 timer 

Fremstilling Vi har i efteråret drøftet branding af skolen. I den forbindelse har vi endvidere 
drøftet Absalonskolens udfordringer med at at få forældre til at tilvælge skolen. 
PT er det knap ½ af eleverne, der bliver indskrevet i bhkl. På Orø er der stort set 
100 % tilvalg. 
Samtalerne har fulgt 2 spor: 

1. Hvordan styrke historien om især Absalonskolen. 

2. Valg af medie. 

 
På sidste møde blev det endeligt fastslået at fokus i første omgang skal ligge på 
Absalonskolen, da problemet er størst der. 
 
Vi har i dag et længere teammøde for at komme et spadestik dybere og blive 
konkrete.  
Underpunkt 1: 
Kort inspirationsoplæg og dialog med skoleleder Kim Stenholm Paulsen fra 

Lundehusskolen (virtuelt). Lundehusskolen ligger i København mellem 

Nordvestkvarteret og Hellerup, og de har været udfordret af, at de 

ressourcestærke familier valgte skolen fra og at der er en høj andel af tosprogede 

på skolen. Skolelederen har arbejdet med at vende skolens omdømme og 



tiltrække flere elever fra skoledistriktet, og det ser ud til at være lykkedes. 

Vedlagt er 4 artikler fra Skolemonitor, der har fulgt skolen fra 2019-2021. 

Derudover er der også vedlagt Lundehusskolens velkomstfolder til nye elever og 

forældre. 

På baggrund af snakken drøftes visioner, mål for en indsats på Absalonskolen.  

Hvad kan vi bruge? 

Hvad kan vi arbejde videre med? 

Underpunkt 2 
Vu har besluttet, at der laves en video. Målgruppen er forældre og andre 
borgere. Her skal fortælles, hvad skolen står for.  
 
På baggrund af tidligere materiale og drøftelser fastlægger vi indhold. 
 

Referat/beslutning Hanne styrede aftenen med kyndig hånd, hvor vi arbejdede i grupper med 
forskellige temaer. Dejligt engagement og gode drøftelser. 
Materialet samler Hanne sammen og Hanne og skole arbejder videre med 
materialet frem mod produkt, Skolebestyrelse involveres løbende. 
Det var dejligt at opleve, at der var tid til at gå i dybden og ikke skulle nå en hel 
masse  punkter.  

 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid Kathrine/10 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning Gallafest. Arbejder meget 
 

 

Punkt 4 Økonomi 

Ansvarlig/tid MIL 20 min 

Fremstilling Lige nu arbejdes med 3 faser: 
Fase 1 handler om at sandsynliggøre at skolen kan overholde budget 2023. Lige 
nu ser vi ind i et underskud på ca 2 millioner – heraf et underskud på det 
spaecialiserede område på 3,4 millioner. Det har jeg møde med direktør Lene 
Magnussen om på onsdag.  Desværre dagen efter skb møde. 
 
Fase 2 handler om kommunale besparelser i 2023 budgettet. Se  tidsplan under 
dagsordenen. 
 
Fase 3 handler om planlægning af det kommende skoleår. Her er økonomien som 
altid også væsentlig. 
 
Orientering om, hvordan det pt. ser ud med implementering af handleplan (fase 
1) og orientering om de øvrige ting. 
 

Referat/beslutning Handleplan til fase 1 skrider planmæssigt frem.  



Underskuddet har ændret sig til 2,5 mill. på det specialiserede område i den 
sidste uge. Det er stadig en forventning at vi går i nul til 31/12 23. 

 

Punkt 5  

Ansvarlig/tid  

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt Orienteringssag 

Ansvarlig/tid 
15 min/  

Alle, Korte meddelelser fra  
Formanden  
Skolelederen:  
Matriklerne 
Medarbejderne 
Eleverne 

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt Evt 

Ansvarlig/tid Alle/15 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning Ingen 

 

Punkt Lukket punkt  

Ansvarlig/tid Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling 
under dette punkt.  
 

Fremstilling  

Referat/beslutning Ingen 

 

Punkt Punkter til kommende møder 

  

 

 



 

 

 

Behandling af besparelser 

Det kræver politisk beslutning, hvordan vi håndterer situationen, og der er vigtige datoer, hvor vi som 

ledere skal handle. Processen herfra er som følgende:  

• Den 8. februar: Økonomiudvalgsmøde. Udvalget behandler fordelingsnøgle for besparelser udover 

de 40 millioner kroner, der allerede er en nøgle for og sender besparelsesforslagene i høring med 

offentliggørelse den 9. februar klokken 12.00 

• Den 8/9 februar: Nærmeste leder orienterer egne medarbejdere om besparelsesforslag på området 

• Den 9. til 22. februar: Høring, hvor medarbejdere, borgere, råd og nævn kan sende høringssvar 

• Den 22. februar: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordelingsnøgle for besparelser 
udover de 40 millioner kroner, der allerede er en nøgle for 

• Fra den 22. februar: Politisk behandling af høringssvar  

• Den 22. marts: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om håndteringen af merudgiften - her vil 

nyeste skøn for udgiften til energi indgå.  

• Den 23. marts: Nærmeste leder orienterer egne medarbejdere om beslutning, konsekvens og 
videre proces 


