
  

  
Absalonskolen 

Skolebestyrelsen 

 

 

Dagsorden  

 

 

 Skolebestyrelsen  

Tidspunkt: Tirsdag d. 28/9 kl. 17.00 – 19.15 

Hvor: Absalon  

 

Deltagere: Nis, Kathrine, Kirstine, Britt, Søren, Anja, Majken, Line, Aysha, Natalia 

Ledelse: Michael, Lasse 

 

Afbud/fravær: Kirstine og Majken. 

 

  

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

Ansvarlig/tid Nis 

Formål: 

Fremstilling: 

 

Referat: Godkendt 

 

 

Punkt 2. Nyt fra elevrådet 

 

 
 

Ansvarlig/tid 

10 Min 

Aysha, Natalia 

Formål: 

 

Fremstilling: 

At elevrådet informerer om deres arbejde og planer. 

 

Endvidere ønskes en drøftelse af, hvordan elevrådet på Orø kan få en stemme i 

skb. Der er en begrænsning i forhold til deres alder mht at deltage aktivt på 

skb. Det er derfor tidligere besluttet, at elevrådet på Orø ikke har en fast plads 

i skb. 

Drøftelse af muligheder for at inddrage elevernes stemme på Orø.  

Referat:  

Elevrådene er dannet. 4. 5. og 6. og 7. 8. og 9. årgang.  

Der har været holdt et møde og endnu ikke noget at videre bringe.  

Orø har tidligere holdt børnemøder.  

I uge 41 nedsættes et elevråd på Orø hvor der er repræsentation fra hver 

årgang. Anja er bindeled til Orøs elevråd. 

Børnemøder på Absalonskolen i indskolingen. Det undersøges, hvem der ville 

kunne står for det. 

  

Debatspørgsmål til kommende møder 

 

 

Punkt 3. Hvilken rolle skal skb spille for at skabe værdi for skolens interessenter 

Ansvarlig/tid 

15 min 

Nis 

 

Formål: 

 

Fremstilling: 

At skb bliver en tydelig partner for forældre, børn, personale. 
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Punkt 4. Principper 

Ansvarlig/tid 

20 min 

Nis 

Formål: 

 

 

 

Fremstilling: 

At gøre den nye skolebestyrelse klar over, hvilke principper der findes og hvilke 

der er under udarbejdelse.  

Orientere om lovgrundlaget om udarbejdelse af principper. 

 

Principperne af skolebestyrelsens styringsredskab for skolen. Skolebestyrelsen 

er forpligtet til at udarbejde principper.  

Skolebestyrelsen drøfter om de nuværende principper gælder, indtil andre er 

udarbejdet.  

Endvidere drøftes, hvordan arbejdet med principper planlægges i det 

kommende skoleår. 

Skb skal være opmærksom på, at valget af medlemmer kun er for et år. Det 

kan indgå i tankerne om arbejdet med principper. 

 

Referat:  

Vi er åbne for at man igennem frihedsforsøget kan dispensere for principperne 

for at sikre muligheden for at kunne eksperimentere.  

 

Princip for vikardækning – Teamet dækker selv i det omfang det er muligt.  

 

Der blev drøftet et ønske fra Gruppeordning 3 vedr. lejrskole. Der findes et 

princip på området. Ledelsen kan imødekomme andre ønsker end de i 

princippet beskrevne. 

 

 

Skb skal overveje niveauet for synlighed blandt forældre, børn og elever. Der er 

2 forskellige matrikler, hvor informationskanalerne er ens, men også en stor 

forskel i mulighederne for at nå ud til hele forældregruppen.  

 

Fx hvordan kan skb bruge skolens hjemmeside, deltage på Facebook, lave 

arrangementer osv., der kan mærkes og gøre en forskel for skolen. 

Der ønskes en drøftelse af, på hvilke måder skb ønsker at deltage.  

 

 

Referat: Kommentarer: 

Orøs forældre har givet udtryk for at det er svært som nye forældre at finde 

viden om, hvordan en skoledag ser ud  

Forældre til forældre – hvordan kan du være med til at lave en god skole.  

Kan video understøtte praktiske informationer?  

Opgør med fordomme og gamle historier – Styrkelse af de gode fortællinger.  

Dygtige lærere  

Verdensborgere – stolthed.  

Få forældrene med som ambassadører. 

Alle opfordres til at give opbakning/like og kommentere på sociale medier  

 

 

Der er udarbejdet video på Absalonskolen i børnehøjde omhandlende især 

børnehaveklassen.  

 

Video: præsentation af skolebestyrelsen, hvor man bl.a. præsenterer hvorfor 

man har sine børn på Absalonskolen og hvad man brænder for i forhold til skb. 

Arbejdet. 

  

Michael går videre med video.  
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Punkt 5. Bæredygtighed 

Ansvarlig/tid 

10 min  

Nis 

Formål 

 

 

 

Fremstilling 

At orientere den nye bestyrelse om arbejdet med bæredygtighed i den tidligere 

bestyrelse. 

 

Bæredygtighed blev drøftet over lang tid i den tidligere skb. Herunder bl.a. 

nedsættelse af et bæredygtidhedsråd.  

 

Konkret forslag om at planlægge og afvikle et byttemarked på skolen.  

Referat   

Årshjul: bæredygtighed + affaldssortering 

 

Bæredygtighedsråd: Det skal drøftes på senere møde om nedsættelse af 

bæredygtighedsråd. 

 

Punkt 6. Punkter til årshjul 

Ansvarlig/tid

15 min 

Nis 

Formål: 

 

Fremstilling: 

At få lavet et årshjul i forhold til skb’s prioritering af emner.   

Der ønskes ideer til emner, som skolebestyrelsen skal beskæftige sig med i 

årets løb mhp at lave et årshjul. 

 

 

 

 

 

Foreløbige ideer: 

Sprogvurderinger og deraf afledte initiativer 

Digital dannelse 

Referat:  

Bæredygtighedsråd?  

• Miljø 

• Elevråd og forældreråd  

• (bæredygtig dannelse) 

• Forvilde forskellige områder   

• Samarbejde med Kikhøjparken og Ladegården 

• Vilde blomster.  

 

Sprogvurderinger: 

Data fra sprogvurderinger– Politisk lobbyarbejde fra skolebestyrelse.  

Invitere bh. Klasseleder på et skolebestyrelsesmøde for at fortælle om hvordan 

der praktisk arbejdes 

 

Digital dannelse 

• Gå til emnet nysgerrigt og uden af dømme 

• Niveaudeles 

• Oplæg efterspørges fra forældre 

• SSP-oplæg 

• Børns vilkår.  

• Digital dannelse er et timeløst fag som ligger over alle fag.  

• Hvordan inddrages elevernes perspektiver.  

 

SFO 

 

Forældre engagement 2021 drøftes i skb. 

• Er forventningerne ajour med den tid vi lever i? 

• Obs på eneforsørgere  
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• Strukturen er til debat.  

 

 

 

Punkt 7. Skolens kommunikation 

Ansvarlig/tid 

15 min 

Nis 

Formål: 

 

Fremstilling: 

At skolebestyrelsen bliver synlig på hjemmesiden, og at hjemmesiden 

viser de 2 matrikler fra deres bedste side 

Der er etableret en ny samlet hjemmeside for de 2 matrikler. Den er 

under opbygning. Indtil nu har det arbejde været varetaget af Hanne 

og Heidi fra administrationen. Indholdet, der skal formidles, skabes af 

personale, elever og forældre i fællesskab.  

Det drøftes hvordan skolebestyrelsen vil bruge hjemmesiden. Det kan 

være i forhold til synlighed og i forhold til indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Udskydes til Kirstine med igen.  

Der sættes fokus på beskrivelse fra Orø Skole, og der strammes op på 

den nuværende hjemmeside. 

Obs på skolebestyrelse og Orø 

 

Punkt 8. Frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid 

20 min  

Nis 

 

 

 

 

 

 

 

Formål 

 

 

 

Fremstilling 

At undersøge hvordan og på hvilke måder forældrene kan inddrages i 

frihedsforsøget. Hvordan får vi gjort forældrenes stemme tydelig i forhold til 

udviklingen af en god skole, der understøtter elevernes læring, trivsel og 

dannelse. 

Forslag om en eftermiddag/aften med forældresamtaler, diskussioner, 

refleksioner, fokusgruppe, oplæg fra lærere/pædagoger/elever. 

 

Referat: • Fokusgruppe? Spørgsmål til debat. 

• Debat på Aula? 

• Hvordan skabes et rum hvor forældrene høres? 

• Hvordan kan der laves et afsæt for at inddrage forældrene 

• Kan der være noget at hente fra forældres erfaringer under Corona 

 

• Hvordan kan forældre hjælpe med at realisere de vilde ideer.  

 

• Frihedsforsøg festival? 
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Punkt 10. Orienteringssag 

Ansvarlig/tid 

10 min  

Alle, Korte meddelelser fra  

Formanden  

 

Skolelederen:  

 

Mekanisk ventilation forventes påbegyndt i foråret 22, senest skoleåret 22/23 

på Absalon 

 

Orøs børnehus skal indrettes så det kan rumme et stigende børnetal.  

 

Der er ansat to nye medarbejdere i Orøs børnehus 

 

Afdelingerne  

Medarbejderne  
Referat:  

 

Punkt 11. Evt. 

Ansvarlig/tid  Alle,   
Referat:  

 

Punkt 12. Lukket punkt   
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling 

under dette punkt.  

 

Referat:  

 

Punkt 13. Punkter til kommende møder  
 

Årgangsråd og klasseråd. 

 

  

Punkt 9. Corona 

Ansvarlig/tid 

5 min 

Ledelsen  

Formål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kort orientering om retningslinjer og smittesituationen på skolerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Orientering givet. 
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Mødeplan:  

 

 

Møderne afholdes kl. 17.00 – 19.15 

 

 


