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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
Den 17. december 2019 fra kl. 17.30–19.30 på Susåskolen afd. 

Herlufmagle 

Tilstede: Rikke Milan, Sisse, Tina, Nikolaj, Maria, Lisbeth, Søren, Bent, Rikke Marcher, Lene, 

Cecilie og Stine 

Fravær: Palle, Maria og Joan 
  

Dagsorden 
 

31 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 •  

32 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 
medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I • Ansættelser: Der er ansat to medarbejdere på afdeling 
Holsted, og to medarbejdere på afdeling Glumsø 

• Budget 2020 11+5 mil til skoleområdet – status: Besluttes 
d.d. hvordan mill. Fordeles i byrådet. Der kommer 
formentlig ekstra ressourcer til skolen vi den vedtaget 
finanslov for 2020, hvordan disse midler fordeles vides 

endnu ikke.   
• Konklusion for høring om samarbejde mellem CDS og CBU: 

Efter høringsfrist valgte man den mindst indgribende model. 
• I CBU arbejder man på at lave 4 distrikter som bliver koblet 

på skolerne, så sagsbehandlere og psykologer er tættere 
tilknyttet skolerne. Her vil Susåskolen være i samme 
område som Holmegårdsskolen.  

 

33 – 17.50-18.10 
Brug af klasseråd 
 

 

D • I alle klasser på Susåskolen er der etableret klasseråd. 
Skolebestyrelsen har tidligere udsendt information til 
klasserådets arbejde. Se vedhæftet. 

• Hvordan oplever bestyrelsen klasserådene fungere, og skal 
der ændres i de tanker der er om klasserådene? 

 
Kan vi som skolebestyrelse, bruge forældrerådene mere for at 
aktivere dem? 
Meget forskelligt hvordan forældreråd fungerer. 
At klasserådene italesættes fra skolebestyrelsen på 

forældremøderne, og evt. med uddeling af ”Inspiration til 
klasserådene” 
Kan aktiveres ifht. aktiviteter, der sker på skolen, som en 
ressource til f.eks. fælles arrangementer. 
 

  

34 – 18.10-18.35 
Tanker om pædagogiske indsats 
20/21 – samt FP9-indsats 
 

I • Kort info om rammen i den pædagogisk indsats 20/21 og 
konkrete indsatser ved afgangsprøven 2020 af Stine. 
  
 

  • Pause 

35 – 18.40-19.00 
Evaluering af mobil og 
mediebrug - ordensregler 
 

D • Evaluering af de ændringer bestyrelsen lavede op til dette 
skoleår i forbindelse med mobil og mediebrug på skolen i 
frikvartererne. 
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• I ordensreglerne står:  
At elever på skolen ikke har tændt mobiltelefon eller 
anvender multimedier, der kan fotografere, optage lyd eller 

gå på nettet, med mindre det er aftalt at det bruges som led 
i undervisningen. I 7.-9. klasse må elever anvende deres 
mobiltelefon i det store frikvarter. 
 
I skolens foranstaltninger står: 
Elever og forældre skal have særlig opmærksomhed på, at 
skolen kræver erstatning, hvis eleverne bortkaster eller 

beskadiger skolens ejendele, samt at skolen inddrager og 
opretholder inddragelsen af private genstande ud over 
skoletiden, hvis elever: 

 Medbringer genstande, som kan virke faretruende på 
andre. 

 Tænder eller har anvendt mobiltelefoner eller andre 
digitale multimedier uden forudgående aftale med 

skolens personale. Genstande (fx telefon, ipad, pc eller 
lign), der inddrages jf. ovenstående, vil tidligst blive ud 
leveret efter den følgende dags undervisning - med 
hjemmel i bekendtgørelse nr. 697 - § 9. 

 
Evaluering: 
Tilbagemelding fra forældre og personale: Som er positive 
overfor de ændrede regler. – Der er mere socialt liv og snak 
mellem eleverne.  
Tilbagemelding fra eleverne: Der er lavet undersøgelse blandt 7. 

klasserne på Holsted – som giver en tilbagemelding, om at de er 
begyndt at spille flere spil og generelt er glade for ordningen, ud 
over at det er problematisk med mobilepay. 
Der er ikke oplevelse af at det giver anledning til mange 
konflikter. 
 
Ønske om stadig at bevare muligheden for at få mobilerne i 

spisepausen. 
 
Det betyder at ordensreglerne vedr. mobilregler bibeholdes.  

36 – 19.00-19.20 

1. udkast til værdihæfte  
D • Præsentation af 1. udkast til hæfte om Susåskolen. 

• Kommentarer til hæftet inden det sendes til 2. behandling 
blev modtaget 
 

37 – 19.20-19.25 
Klumme 
 

 • Skolebestyrelsen har valgt fast at informere forældre via 
skriv af klumme. Klummen skrives på skift af forældre i 
bestyrelsen, således alle skrive en klumme pr. år. 

• Hvem skriver denne måneds klumme?  
 
Rikke Marcher skriver næste måneds klumme. 

38 – 19.25 -19.30 

Evt.  

 • Henvendelse fra forældre, som problematiserer, at der bliver 

vist fjernsyn, når eleverne skal spise, fordi det distraherer 
børnenes fokus ifht. at få spist. Forældrene henvises til at 

tage kontakt til klassens lærere for at gå i dialog omkring 
spisesituationen, og evt. inddrage daglig leder. 

• Forældrehenvendelse: Meget mørkt i Herlufmagle når 
børnene skal gå til SFO om morgenen. Sendes videre til 
teknisk serviceledere 

• Vi undersøger om årsberetningen kan lægges på 
hjemmesiden. 

• Der arbejdes på at oprette en gruppe i AULA for 
skolebestyrelsen. 
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• Forslag at der laves noget merchandise – som markerer at 
man er med i skolebestyrelsen, som man kan have på ved 
arrangementer hvor synlighed kunne være gavnligt. – det 

tages op på et senere møde. 
• Opfordring til at forældre fra Herlufmagle inviteres på 

ordblinde cafeer på Glumsø. 

  Punkter til næste møde den 22/1– Holsted: 
• Plan for timefordelingsplan og skemastruktur 

• Høring af styrelsesvedtægt (hvis den sendes til høring) 
• Gennemgang af de fem politiske mål – feedbacksamtale 

med CDS 
• Klumme 
• Ønske om at skolebestyrelsen beslutter at man skal i bad 

efter idræt. 

•  
… 

 


