
Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 7.november 2022 

 

Til stede var: Susse, Kristine, Kim, Alice, Dickte, Jasper, Timm og Vibeke, lidt senere også Ivana 

 

Dagsorden 

Pkt. 1 Nyt fra formanden 

Pkt. 2 Budget 

Pkt. 3 Børnerettighedsdagen 

Pkt. 4 Bestyrelsens arbejde i det kommende år. Hvad vil bestyrelsen beskæftige sig med? 

Pkt. 5 Spisning på 5 og 6 årgang. 

Pkt. 6 Introduktionsaften for nye skolebestyrelser den 21. november 

Pkt. 7 Nyt fra ledelsen 

Pkt. 8 Evt. 

 

Referat 

Ad 1 – 

Ad 2 Timm gennemgik konsekvenserne for Usserød bl.a. vedr. sammensætningen af ledelsestid, hævet 

klassekvotient i 0.klasserne, øget inklusion, negativ løn- og prisfremskrivning samt personalereduktioner. 

Ledelsen foreslår, at antallet af overnatninger på lejrskoler reduceres med to overnatningen i løbet af 

skoleforløbet (fra nu 2.klasse 1, 5.klasse 3 og 8. klasse 4 til 2.klasse 1, 5.klasse 2 og 8.klasse 3). Dette 

tilsluttede bestyrelsen sig. Samtidig fastholder bestyrelsen forældrebetaling på 100,- per døgn. 

Ad 3 Planlægning er i gang. Forældrene informeres i denne uge. Elevrådet i Fase 1 ønskede at støtte SOS-

børnebyerne, mens elevrådet i Fase 2 ønskede at støtte Unicefs indsats mod børn, der sulter. Bestyrelsen 

besluttede at støtte begge formål, så det indsamlede beløb deles i to lige store dele.  

Ad 4 Forslag kunne være: Ordensregler (f.eks. med udgangspunkt i naboskolernes) samt skolepatrulje med 

deltagelse af forældre. I dette skoleår arbejder skolen med traditioner og venskaber på tværs af årgange – 

dette vil senere runde skolebestyrelsen. 

Ad 5 Der udarbejdes pt. plan for, at 5. og 6.årgang spiser med tilsyn i kantinen. 



Ad 6 Introduktionsaften for nye skolebestyrelsesmedlemmer afholdes den 21. november kl. 17-19.30 i 

rådhusets kantine. Ivana og Kim vil gerne deltage. Pernille og Christian kontaktes for at høre, om de også 

vil. 

Ad 7 Timm informerede om projekt Kom tilbage i skole (rettet mod/ forebyggende skolevægring), om 

nedskæringerne og om den pædagogiske weekend samt kursusforløb omkring teamsamarbejde. Lige nu 

fylder Børn hjælper Børn meget og inden længe fagfordeling til det kommende skoleår. 

Ad 8 -Der er elever, der savner lys på de store ure i gården, som er svære at se i de mørke timer. 

 

Ref., Vibeke 

 


