
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 18. juni 2020 kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Østervang 
 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Claus 
Ellemose, Ann Holm, Hans Martens, 
Gry Rosenmai, Stine Østlund, Lars 
Rindorf, Tommy Raun  
Medarbejdere: Margit Ipsen, Evy Thor-
sted 
Ledere: Anja Athar, Mette Schmidt 
Elevrepræsentanter:  
Maria Brogaard 9Y, Frederikke Steen-
bjerg 9V 

Afbud: 
 
Lars Rindorf, Maria Brogaard 

Suppleanter: 
Forældrerepræsentanter: Lise Bladt 
Jørgensen, Nette Husum, Viben Hvirvel-
kær Andrés, Michael Stæhr, Øzgen 
Yücel. 
Medarbejder: Martin Ommundsen 
 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Referat godkendt 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 

 Eleverne: ”Normineringer” sidste skoledag: SB bifaldt 8 
tilladte nomineringer: 
*Årets lærer 
*Årets gentleman 
*Årets par 
*Årets sjoveste 
*Årets charmør 
*Den næste Bill Gates 
*Årets bedst klædte 
*Årets Lidl-ambassadør 
*Årets humørbombe 
* Årets Cutie 
 
9. klassernes sidste skoledag i år var stille og rolig afholdt 
klassevis. 
 
Personalet: Eleverne i indskolingen har været gode til nye 
rutiner, og har tacklet Corona-situationen godt. 
Udskolingseleverne har taget situationen knap så alvor-
ligt. Generelt har det været godt at undervise små hold 
og have korte skoledage. Der har været få konflikter ele-
verne imellem, men lærerne har savnet kollegial samvær. 
 



Formandskabet: udtrykte tilfredshed med skolens hånd-
tering af Corona-situationen. 
 
Ledelsen: Anja præsenterede Mette Schmidt, der er an-
sat som afdelingsleder med souchef-funktion. 
Daglig leder af KCG Grethe Juul er gået på pension. Der er 
nu ansat 2 afdelingsledere i KCG, og Anja er fortsat øver-
ste  leder af KCG. 
Skolen har besat ledige lærerstillinger. 
Skema og fagfordeling er på plads, og eleverne får skema 
og oplysning om lærerbesætning inden ferien. 
6.-7. august pædagogisk ”week-end”: Trivselsarbejde. 
3 klasser på 2. årgang er slået sammen til 2. 
 
 

3. Kontaktforældre ved Stine: 
Forslag drøftes 
 

Udgår. 
 

4. Budgetforslag 2021-24. 
Deadline for høringssvar 
14.8.2020 
 

Materiale ikke modtaget endnu. 
Anja udarbejder udkast. 
Drøftes ved næste møde. 

5. Budget specialundervisning og 
forslag til ændring af budget- og 
visitationsmodellen. 
Deadline for høringssvar 
30.9.2020 
 

Anja gennemgik specialundervisningsmodellen. 
Anja udarbejder udkast. 
Drøftes ved næste møde.  
Anja fremsender link til sagsfremstillingen om specialun-
dervisningen 

6. Oplæg om oprettelse af Nest-
klasser. 
Deadline for høringssvar 3.8.2020 
 

NESTklasser er ex 10 almen-elever og 5 special-elever. 
Århus har afprøvet medellen med succes. 
Hvis den skal afprøves i Hillerød Kommune, bør det ikke 
være Grønnevang Skole, da vi har flest forskellige funktio-
ner (Basis, KCG m.fl.). Dette kan indgå i hørinsgssvaret 

7. Organisering af talentidrætsklas-
ser. 
Deadline for høringssvar 
3.8.2020. 
 

Ikke relevant for os, selv om vi har plads og faciliteter. 
Vi har tidligere ”tilbudt os”. 
Måske et høringssvar om at vi tilbyder os, vi afventer ma-
terialet. 

8.  Orientering om gårdrenovering 
Jespervej 

Anlægsloftet er hævet, og Grønnevang Skole har fået til-
delt 2 mio kr. til renovering af skolegården på Jespervej. 
Der skal drænes og hele bunden af skolegården skal ord-
nes. Træspiralen fjernes, da der er råd i den, og der an-
lægges legeområder. 
Ved et eventuelt overskud prioriteres skolegård, IT og 
møbler til børnene. 
Evy foreslog computer til alle elever, eller elever benytter 
egen computer, og de elever der ikke har en, kan låne af 
skolen. 
Claus foreslog, at der tages et punkt op om BYODstrate-
gien (Bring your own device) i efteråret. 
 

9. Økonomi til legeplads 



10. Eventuelt 
 

 En forælderrepræsentant anførte, at en del elever 
ikke er interesseret i at benytte klubben. 

 Sidste skoledag bliver anderledes pga corona-re-
striktioner  

 Et skolebestyrelsesmøde skal afholdes i ”Huset”. 
 
 
Næste møde aftalt til onsdag den 19. august 2020 

 
Referent:  

Vibeke 


