
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 28. oktober 2019 
 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Claus 
Ellemose, Ann Holm, Hans 
Martens, Gry Rosenmai, Stine 
Østlund, Lars Rindorf, Tommy Raun  
Medarbejdere: Margit Ipsen, Evy 
Thorsted 
Ledere: Grethe Juul, Anja Athar 
Elevrepræsentanter:  
Maria Brogaard 9Y, Frederikke 
Steenbjerg 9V 

Afbud: 
Hans Martens, Gry Rosenmai, Ann Holm, Tommy Raun 

Suppleanter: 
Forældrerepræsentanter: Lise 
Bladt Jørgensen, Nette Husum, Vi-
ben Hvirvelkær Andrés, Michael 
Stæhr, Øzgen Yücel. 
Medarbejder: Martin Ommundsen 
 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sid-
ste møde 
 

Godkendt. 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 
 
 

Eleverne:  
Ved sidste elevrådsmøde blev der bl.a. drøftet 

a) Forslag om at ønske ændringer til en del af konceptet 
sidste skoledag. 

b) Kontrakt for elevrådsmedlemmerne for at holde en 
god medlemsstil. 

c) Elevtoiletsituationen på Ø. 
d) Spørgsmål til kantineordningen. 
e) Der indsamles på elevbasis data om elektronikfejl  

m.v. 
f) Ønske om samtaler med voksne om trivselsemner. 
g) Klasser, der i en periode har haft vikar i faste timer. 
Elevrådsreferatet bør fremadrettet sendes til Skolebesty-
relsen og alle medarbejdere i udskolingen. 
Der vil senere i bestyrelsen blive drøftet konkrete emner 
fra elevrådet. 

Personalet:  
a) Der har været en god uge 39 i både ind- og udskolin-

gen  
b) Der bliver skrevet elevplaner forud for skolehjem-sam-

talerne. 
c) I udskolingen er der givet karakterer til 8. og 9. klasse.  
d) Der er holdt en del elevsamtaler forud for skrivning af 

elevplanerne. 
Formandskabet: 



a) der er forslag om at holde et forældrearrangement 
evt. også for de ældste klassetrin med fælles oplæg i 
uge 6. Nærmere om dette senere. 

Ledelsen: 
a) Aula er kommet i gang efter efterårsferien. Der er for-

skellige begynderfejl, der så vidt muligt bliver rettet ef-
terhånden. 

b) Uge 39 -  det har været første gang for hele skolen. 
Der samles evalueringer fra ugen til brug for næste års 
tilsvarende arrangement. 

c) Personalesituationen. Der er en ansættelsesproces i 
gang, hvor nye lærere bliver ansat til forskellige fag-
områder. Der kommunikeres om ændringerne til de 
forskellige klasser.  

3. Kontaktforældre, drøftelse. 
Bilag: Nuværende brochure 
(vedhæftet indkaldelse) 

Den nuværende brochure og ideer til kontaktforældrerollen 
blev drøftet. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Skolebestyrel-
sen, der aktualiserer brochuren.  
Stine meldte sig, og der vil være mulighed for at udvide grup-
pen. 

4. Branding, herunder vedrø-
rende procedure for skoleind-
skrivning 

Fra uge 43 er der er faste besøg fra børnehaverne i HFO en 
gang om ugen.  Der har været skoleinfo-møde i uge 41. I Nø-
debo deltog også elever på 6. klassetrin, hvor de kunne for-
tælle om overgangen fra Nødebo til Østervang. Skoleindskriv-
ning finder sted i øjeblikket.  

5. Elevtrivsel. 
Bilag: Skole- og kommunerap-
port, https://gronnevang-
skole.aula.dk/ 

Skolen har ved flere møder behandlet de foreliggende rappor-
ter i klasse-/årgangs- og husteam mhp. at lave handleplaner 
for målrettede indsatser i de enkelte klasser. Skolens svarpro-
cent lå i dette år meget flot - bedst i kommunen. Trivselsrap-
porterne er blevet brugt mere i dette efterår som udgangs-
punkt for trivselsarbejdet i klasserne. Resultaterne er samlet 
set ret ens med sidste års resultater og er på linje med lands-
gennemsnittet. 
Det foreslås, at der næste år i bestyrelsen ses på udviklingen i 
trivselsrapporternes resultater for skolen over flere år.  

6. Skolepolitikken for Hillerød 
Kommune, drøftelse. Skolepo-
litikken udleveret ved 1. skole-
bestyrelsesmøde i denne be-
styrelsesperiode, og lægger på 
Hillerød Kommunes hjemme-
side. 

Punktet drøftedes forud for aftenens dialogmøde med BFU 
om samme tema. Et særligt tema kunne være på udvikling af 
den personlige kompetence, hvor ansvar hos den enkelte i 
fællesskabet er i fokus. 

7. Eventuelt Mødet d. 3. december flyttes til d. 26. november. 

 
Referent: Grethe Juul 

https://gronnevangskole.aula.dk/
https://gronnevangskole.aula.dk/

