
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 19. august 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:  
p.t ingen 
 

Afbud: 
Gry Rosenmai 
Evy Thorsted 

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 
 

Godkendt 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 
 

 Formandskabet: Der har været afholdt fællesmøde for 
SB-formænd i Hillerød Kommune vedr. udlagt specialun-
dervisning. 
Ledelsen: 
Vi har p.t. 2 ubesatte lærerstillinger, og ansættelse af ny 
afdelingsleder til Indskolingen er i proces. 
Der har været afholdt 2 pædagogiske dage for persona-
let. 
 

3. Orientering vedrørende udlagt 
specialundervisning v/Claus 
 

Skolebestyrelsesformændene i kommunen har afholdt et 
fællesmøde vedrørende forslag til ny budgetmode for ud-
lagt specialundervisning. I høringssvaret vil fremgå, at 
man ikke tilslutter en sammenlægning af budget for spe-
cialundervisning og normalområdet, da det er vigtigt at 
kunne se, hvor pengene bliver brugt. 

4. Del-evaluering vedrørende ned-
lukning og genåbning 
 

Skolen er i gang med at indsamle erfaringer fra perioden 
med nødskole.  

5. BYOD 
 
 

I henhold til Folketingets Ombudsmand kan Folkeskoler 
ikke kræve eller forvente, at elever medbringer egen pc, 
da undervisning i folkeskolen bygger på et gratis-princip. 
 
 



 
Grundregler for egen PC i folkeskolen: 
Elever i folkeskolen har mulighed for at medbringe eget 
IT-udstyr til brug for undervisningen. Dette kaldes BYOD-
princippet (Bring Your Own Device). 
 
Skolerne må altså godt opfordre forældrene til at lade de-
res børn medbringe egen computer m.v., men det skal 
klart og tydeligt tilkendegives, at det ikke er et krav. 
 
Hvis undervisningen er baseret på brug af f.eks. compu-
tere, tablets eller andet IT-udstyr, skal folkeskolen stille 
disse gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at be-
nytte deres eget udstyr. 
 
Det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar at 
sikre, at forældrene forstår, at det er frivilligt at lade de-
res børn medbringe eget IT-udstyr. 
 
 

6. Skolegårdsprojekt Jespervej.  
Orientering 

Præsentation af forskellige projekter er i gang. 
Eventuelt skal der afholdes en forældre-arbejdsdag, hvor 
stolperne under det  lange halvtag males. 

7. Høringssvar 10. klasse. 
Orientering. 

Hørringssvar angående lukning af 10. klasseskolen, som i 
så fald skulle erstattes af 10. klassetilbud på Erhvervssko-
len, er annulleret, da Undervisningsministeriet har gjort 
opmærksom på, at kommunen har pligt til at tilbyde et 
kommunalt 10. klassetilbud. 

8. Høringssvar budget. 
Orientering 

Der blev orienteret om høringssvaret, og den fulde ordlyd 
er vedhæftet dette referat. 

9. Mødeplan skoleåret 20/21 kl. 17-
19:  
27/10, 24/11, 2/2, 21/4, 1/6. 
(27/10 fra 16.00 på Rådhuset, 
derefter dialogmøde med BFU). 

Godkendt 

8.  Eventuelt 
 
 
 

Intet 

 
Referent:  

Vibeke Sørensen 
 
 

Vedrørende punkt 3. 
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2020/status-paa-skolernes-
budget-til-specialundervisning/ 
 

 
Vedrørende punkt 5. 
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/ 

https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2020/status-paa-skolernes-budget-til-specialundervisning/
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2020/status-paa-skolernes-budget-til-specialundervisning/
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/medbringe_egen_pc/

