
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 27. oktober 2020 kl. 16.00-17.30 efterfulgt af dialogmøde med BFU på Teams. 
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:  
Max Valter, Carl Ellemose 
 

Afbud: 
Lars Rindorf 

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

 

Dagsorden: 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

2. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 

Formandsskabet: intet nyt 
Personale indskoling: optaget af elevplaner, s/h-samtaler 
Personale udskoling: optaget af elevplaner, s/h-samtaler 
samt at der skal ansættes nye kolleger 
Ledelsen:  

 Udskolingen mangler mat.lærere, og det er svært 
at skaffe lærere. 

 Coronaretningslinjer; ingen ændringer på skole-
området. Vi holder fast i så normal en hverdag 
som muligt. Det vil sige, det vi må, det gør vi, fx 
tage på ekskursioner 

 Indskrivningsmøde for kommende 0. årgang var 
udendørs og efterfølgende i klasserne. 

 Økonomien i KCG er lidt presset pga mindre elev-
tilgang, møde med medarbejderne i denne uge. 

 Skolegårdsprojektet på Jespervej skal der under-
skrives på inden nytår. 

 Renovering, Jespervej: Intet i de fire huse. H-gan-
gen er ryddet, fordi vi kan. Musik, få lokaler i HFO, 
teatersal. Renoveringen kommer til at koste 50 
mio.kr. Det kommende år bliver projektår, hvor 
der lægges en helhedsplan for renovering og evt 
inddragelse af øvrige forslag.  

 Bevilling til nyt fysiklokale på Østervang. 



 Østervang renovering er færdig inden jul 
Elevrådet: 

 Holdt første elevrådsmøde d. 26/10 

 Stort ønske om nye gardiner, Carl og Max vender 
tilbage til Anja i løbet af 14 dage. 

 Stemning for at starte en skoleavis 

 Vil gerne have fokus på aktiviteter i firkvartererne. 
Kunne hallen åbnes 

 Vil gerne lave en fodboldliga på skolen 

  
 
 

3. Høringsoversigt skoleåret 
2020/21: 

 

- Erfaringsopsamling om organise-
ring af modtagelsesundervisning i 
Hillerød Kommune med basis-
hold. 
Sendes i høring 5. november 2020 
Høringsfrist 17. december 

Input gives til næste møde d. 24/11 

- Skolekapacitet i den vestlige del 
af Hillerød. 
Sendes i høring 4. februar 2021. 
Høringsfrist: 8. april 2021. 
 

- 

- Opdatering af Hillerød Kommunes 
skolepolitik. 
Sendes i høring 4. februar 2021. 
Høringsfrist 8. april 2021. 

- 

- Budget 2022-25. 
Tidsplan afventer økonomiudval-
gets beslutning. 

- 

4.  Eventuelt 
 
 
 

Evy:  
Ønske om punkt om kommunikationsprincip. 
Hjemmesiden virker mangelfuld, ønske om at den får et 
løft. Branding sættes på som punkt. 
 
 

 
Referent: MVS 

 
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). 


