
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Onsdag d. 5. oktober 2022 

Tidspunkt: kl. 16.30- 19.00 

Mødeleder: Marianne/Claus 

Deltager: 

Forældre: Marianne Skjoldager, Dorte Kølle Drost, Kristine 

Bang Andreasen, Kirsten Møller Ørbjerg, Ole Høst 

Elevrepræsentanter: Selma Özden og Elin Olivarius 

Lærerrepræsentanter, Simon Thorup 

Ledelse:  Claus Ibsen, Henrik Jensen og Lars Nørgaard 

Jeppesen 

 

 

Fraværende:  

Forældre: Gitte Markfoged, Lars Bech, Mads Kæmsgaard Eberholst 

Lærerrepræsentanter, Jonas Laage Petersen (TR) 

 

Dagsorden  

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, 

gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller 

beslutning (B) 

Tid 

 

Beslutningsreferat 

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på eventuel 

beslutning og deadline herfor. 

Aktioner 

Hvem tager hvilke aktioner? 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra 
sidste møde (B) 

 Godkendt  

2. Præsentation af vores nye elevrådsformænd 
 

16.30 

– 

16.35 

Foretaget  



3. Status og drøftelse af den nye budgetaftale 
(O, D) 
Claus og Henrik orienterer om den nyligt 
indgåede budgetaftale for Furesø Kommune. 
Herefter drøfter vi i hovedtræk, hvilke 
implikationer, den kan få for os på Hareskov 
Skole. Bemærk for en god ordens skyld at 
aftalen først officielt ratificeres d. 13. oktober. 

16.35– 

17.05 

Drøftelse foretaget uden for referat.  

5. Skolens brug af vikarer (O, D) 
Ledelsen orienterer om skolens anvendelse af 
vikarer for såvel lærere som pædagoger. 
Herefter bliver der tid til spørgsmål samt korte 
drøftelser. 

17.05 

– 

17.35 

Hovedpointer: 

Skolen afholder altid ”rigtige” jobsamtaler med vikarer. 

 

Alle nye vikarer deltager i opstartsmøde med sekretær samt 

Claus. Her tales praktiske forhold på skolen samt om de 

pædagogiske og relationelle opmærksomheder, man forventes at 

have som vikar. Desuden afholdes opfølgende møder med 

jævnlige mellemrum. 

De pædagogiske vejledere fra Kompasset afholder opstartsmøde 

med vikarerne. Her klædes de bl.a. på ift. klasseledelse samt 

opmærksomheder på sårbare elever eller fællesskaber.  

Alle lærere har til ansvar at skrive vikarplaner ved planlagt fravær. 

Mange gør det også ved sygdom, men dette kan ikke forventes. 

Vikarerne har til ansvar at efterbehandle og evaluere 

undervisningen ved at skrive noter tilbage til de pågældende 

lærere. 

Vikarerne har adgang til- og viden om hvor de kan søge 

undervisningsmaterialer, såfremt der ikke figurerer en vikarplan. 

Skolen sigter på at udvikle et system til at gøre vikarerne klar 

over, hvilke elever som har særlige behov i undervisningen; 

sociale såvel som faglige.  

  

 

6. Mad   
Vi spiser altid sammen ifm. 
bestyrelsesmøderne. 

17.35 

– 

18.05 

  



7. Kontaktforældremøde (D, B) 
Vi fastlægger dato for det kommende 
kontaktforældremøde. Desuden drøfter vi 
mødets indhold og afvikling inden for de tre 
aftalte hovedpunkter: 

 Bestyrelsens Årsberetning 

 Kontaktforældrerollen 

 De 5 Skarpe 

  

18.05 - 

18.50 

Dato for kontaktforældremøde: D. 14/11 kl. 17-19  

Indhold: 

Skolebestyrelsens årsberetning 

Kontaktforældrenes rolle som bindeled mellem forældre og 

klasse, hvordan definere vi rollen? 

Samarbejde mellem forældre og skole - De 5 Skarpe 

Begge ovenstående punkter bliver med udgangspunkt i 

gruppedrøftelser.  

Ift. De 5 skarpe etablerer vi nogle cases. 

 

Arbejdsgruppe. Kirstine, Marianne, 

Dorte, Lars og Claus 

Møde i arbejdsgruppen: Tirsdag d. 

11/10 kl. 16. 

 

8 Kort orientering (O) 
Eleverne 
Lærerne 
Skoleledelsen inkl. FFO 
Formanden 
Fra øvrige medlemmer 

18.50 

– 

19.00 

Eleverne: 

Navn til bygen: Der er 3 bud: 

 Haribo 

 Hazenwaldt 

 Hamsterdam  

Tur til Vestforbrændingen med fokus på ved affaldssortering. 

Fokus på hærværk på toiletterne 

Lærerne: 

Tak for kage ifm. Lærernes Dag d. 5/10 

 

Ledelsen: 

Nyansættelser i Gruppeordningen: 

 Henriette (pædagog) 

 Søs (lærer) 

 

 

 

 



 


