
 

Dagsorden 

Absalonskolen og Orø skole og Børnehus 
Skolebestyrelse 
 

 

Deltagere:  
Forældre: Kathrine, Linea, Maja, Louise (online), Brit 
Medarbejderrepræsentanter: Majken, Anja, Line 
Elevrepræsentanter: Johannes, Penelope 
Ledelse: Michael, Karen 
 
Afbud: Maja, Line, Johannes, Penelope  

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/tid Kathrine/5 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt 2 Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid Kathrine/15 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning De havde ikke mulighed for at deltage. 

 

Punkt 3 Orientering om frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid MIL 15 min 

Fremstilling Frihedsforsøget er gået ind i år 2. På Orø skole arbejdes der videre med 
grundelementerne fra sidste år. Hertil er tilføjet et arbejde med at udvikle det 
fagfaglige samarbejde på tværs af de 2 matrikler. Dette arbejde er i opstarten. 
På Absalonskolen arbejdes med en kortere skoledag og så få lærere som muligt 
koncentreret om de enkelte årgange. Formålet er at støtte en fleksibel 
planlægning på årgangene, hvor det er årgangens lærere som træffer beslutning 
om antallet af fagtimer, organisering i lektioner/moduler/halve dage/hrele dage 
med fag og/eller emner. 
Samtidig arbejdes med planlægning af faguger med deltagelse af lærere fra 
skolens forskellige årgange, 
 

Referat/beslutning Nye tiltag (7. årgang niveaudeling af eleverne) 
Arbejde med mindsettet hos de voksne om, hvordan kan vi lave skole på en 
anden måde  
Faguger på skolen  
Motivation + elevinddragelse er fokuspunkter 
 

 



Punkt 4 Branding af skolen - kommunikation 

Ansvarlig/tid Kathrine 30 min 

Fremstilling Kathrine/ 30 min 
Referat fra sidste møde: 
 
Videomateriale med informationer, beskrivelser, forklaringer osv. 
Skolestart – målgruppe: forældre 
Evt. 8. årgang 
 
Elevers narrativer om det personlige, sociale, fagfaglige  
Skolebestyrelsens stemme – forældreperspektiv (hvorfor vælger vi Absalon og 
Orø Skole som vores børns skole) 
Invitere kommunikationsperson til næste bestyrelsesmøde. 
 
Formålet er at præcisere, hvad der videre skal arbejdes med. 

Referat/beslutning Drøftelser 
Udfordring omkring skolens omdømme, og at der er behov for en ny fortælling. 
Vi vil gerne i højere grad understøtte, at flere børnefamilierne fra villakvarterne 
søger skolen. 
 
Målgruppe diskussion 
Til den gruppe, som vi gerne vil tiltrække  
Til den gruppe, som vi modtager - ”Hvad vil det sige at gå i skole”  - 
børnefødselsdage, mad, legeaftaler, (vigtigheden i) deltagelse i forældremøder, 
traditioner på skolen 
Beslutning 
Første prioritet er at starte processen omkring den gruppe, vi ønsker at tiltrække. 
Hanne vil udforme spørgsmål ind til kerneværdier på skolen (børn, forældre, 
medarbejdere, ledere – perspektiv)  
 

 

Punkt 5 Skrivelse til politiske udvalg vedrørende ombygning Orø Skole 

Ansvarlig/tid MIL / 15 min 

Fremstilling Skolen er flyttet helt ud af Børnehuset, som nu helt er overtaget af 1 til 6 års 
alderen. Der er lavet et projektforslag med ombygning af administrationsbygning 
til fagområder for skolen.  
Forslaget er blevet præsenteret politisk. Det er ikke blevet en del af 
anlægsbudgettet for 2023. 
Skolen mangler fagområder til den praktisk/musiske og naturfaglige 
undervisning. Endvidere mangler ungdomsklubben lokaler.  
Der er et ønske i skolebestyrelsen om at gøre opmærksom på sammenhængen i 
de økonomiske beslutninger vedrørende ombygning af børnehus til 
daginstitution og de manglende faciliteter på skolen. 
Det drøftes hvorledes disse synspunkter kan fremmes og hvilke indsatser, der 
laves i den forbindelse. 

Referat/beslutning Udsat 

 

Punkt 6 Trivselsundersøgelse 



Ansvarlig/tid MIL / 30 min 

Fremstilling Begge matrikler har gennemført den nationale trivselsundersøgelse. På skb 
mødet fremlægges resultaterne opdelt i 0. -3. klasse og 4. – 9. klasse. 
Der ønskes en debat om resultaterne og drøftelse af indsatser i den forbindelse. 
 
 
 

Referat/beslutning Udsættes til næste bestyrelsesmøde  

 

 

Punkt Orienteringssag 

Ansvarlig/tid 
15 min/  

Alle, Korte meddelelser fra  
Formanden  
Skolelederen: Ansættelser 
Matriklerne 
Medarbejderne 
Eleverne 

Fremstilling  

Referat/beslutning MIL gennemgår økonomiske situation  

 

Punkt Forsøgsprøver i naturfag 

Ansvarlig/tid Gitte Christiansen er inviteret/15 min 

Fremstilling Gitte gennemgår forskellen fra tidligere prøver i naturfag og den nye 
forsøgsprøve.  
Eleverne må afprøve, hvordan prøverne foregår i alle tre fag. Absalon er 
udtrukket til at prøve geografi til terminsprøverne.  

Referat/beslutning Skolebestyrelsen godkender tilmeldingen til forsøgsprøverne i naturfag 
 
 
 

Punkt Evt.  

Ansvarlig/tid  

Fremstilling   

Referat/beslutning Det er et ønske at skolebestyrelsen også inviteres til jubilæer  
Gaver er fra hele skolen.  

 

Punkt Lukket punkt  

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

Fremstilling Orientering om personalesag 

Referat/beslutning  

 

Punkt Punkter til kommende møder 

 Udsat fra d.d –  
Punkt 5: Skrivelse til politiske udvalg vedrørende ombygning Orø Skole  



Punkt 6: Trivselsundersøgelse  
 
Planlægning af det lange bestyrelsesmøde 
 

 


