
Møde i Skolebestyrelsen 
Dato: 24. november 2020 kl. 17:00-19:00  
Sted: Huset 
 
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: 
Ann Holm 
 

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

 

Dagsorden: 
 

 

1. Præsentation af Huset v/Andrea 
Lengua 

Rundvisning og oplæg om ”huset”. 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

3. Orientering fra: 

 Eleverne 

 Personalet 

 Formandskabet  

 Ledelsen  
 
 

  
Elever: elevrådsmøde på torsdag 
Personale: Fortsat arbejde med S/H-samtaler. Der arbej-
des videre 
Ledelsen: Corona: Der er indkøbt Ipads til hver klasse til 
brug for fjernundervisning, der er forskel på fjernunder-
visning i fx 1. og 9. klasse. Opfordring til at dansk- og mat-
bøger bliver i tasken. 
Mange spørgsmål omkring hvad man må og ikke må, sko-
len prøver at bevare normalitet i coronatiden.  
Mht emneuge i uge 6, så kan det være at forældrefore-
draget udsættes. 
Der er indkøbt et antal nye skærme, der startes med ind-
skolingen almen. De øvrige lokaler følger. 
 
  

4. Input til Høringssvar skoleåret 
2020/21: 

Input til skolepolitikken gøres individuelt, deadline er 
1/12. Linket er fremsendt efter dialogmødet med politi-
kerne d. 27/10 

- Erfaringsopsamling om organise-
ring af modtagelsesundervisning i 

Det skrives ind i høringssvaret, at GVS er optaget af, hvor-
dan det udgående team skal fungere, for at sikre kontinu-
itet for børnene. 



Hillerød Kommune med basis-
hold. 
Sendes i høring 5. november 2020 
Høringsfrist 17. december 

Anja indsender høringssvar. GVS stiller sig til rådighed, 
hvis volumen skulle øges igen.  

5. Mobilpolitik 
 
 

Drøftelse.  
Skal forbi MEDudvalget, og der skal udarbejdes et kon-
kret forslag som bestyrelsen kan tage stilling til. 
Anja kommer med et samlet udspil til kommunikations-
princippet inkl mobilpolitik til næste møde. 

6. BOYD. Orientering 
 
 

Der er vedtaget en politisk beslutning, om BOYD fra 7-8-
9. klasse, Anja kommunikerer ud til alle forældre om 
dette. 

7. Branding 
 
 

Udsat til næste møde. 

8. Eventuelt 
 
 
 

intet 

 
Referent: Mette Schmidt 

 
Mødeplan resten af skoleåret 20/21 kl. 17-19:  
2/2, 21/4, 1/6. 


