
eReferat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 14.december 2022, Usserød skole 

 

 

Der var afbud fra: Christian, Kristine, Jasper og David 

 

 

Dagsorden 

Pkt. 1 Nyt fra formanden 

Pkt. 2 Ordensregler 

Pkt. 3 Ferieplaner for de næste tre år 

Pkt. 4 Pædagogik, krænkelsesadfærd og kønsidentitet 

Pkt. 5 Nyt fra ledelsen 

Pkt. 6 Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1. Der har været akut SSP-møde på Vallerød vedr. nogle drengegrupper, der vil mødes og slås. Politiet 

vurderer, at der var 30-50 drenge involveret. Drengene kommer fra Kokkedal og forskellige Hørsholm 

skoler, dog ikke fra Usserød. 

Ad 2. Usserød har et værdiregelsæt, som vi har behov for at supplere med et ordensregelsæt i fald, der skal 

sanktioneres. Vi gennemgår udkastet til ordensregelsættet og beslutter at tilføje, at skolens forsikring ikke 

dækker eleverne. Dem skal forældrene forsikre privat. Handlepunkterne præciseres til ikke at være en 

trappemodel, men at de enkelte tiltag anvendes efter skøn. Ordensregelsættet vedtages. 

Ad 3. Vi gennemgår ferieplanen for de tre kommende skoleår. Skolen ønsker at gøre Børn hjælper Børn 

aftenen til en skoledag, så der er mødepligt. Det betyder så, at der vil være 199 skoledage og ikke 200. 

Dette tilslutter bestyrelsen sig. Vi forsøger, at børnene kan gå på sommerferie midt i en uge for ikke at lave 



en juleferie, der strækker sig for langt ind i januar. Hvis feriedagene skal ligge i januar, holder SFOen åbent i 

så vidt omfang som muligt. Ferieplanerne godkendes. 

Pkt. 4 Vi drøfter kønnethed og nye tendenser, som hverken skole eller hjem har prøvet at håndtere før. 

Sidste skoleår havde skolen Tekla Canger ude som oplægsholder om emnet kønnethed og pædagogik. I 

skolen læner vi os op ad værdigrundlaget og er optaget af, at ingen skal udgrænses. Hvordan kan vi ligestille 

børnene og give dem oplevelsen af at være berettiget til at være, som de er. Det er lærerne og 

pædagogerne, der er tættest på til at foretage vurderingen og håndteringen i de konkrete sager. Vi vender 

tilbage til emnet på et skolebestyrelsesmøde. 

Pkt. 5. Ved Børn hjælper Børn dagen blev der indsamlet 33.000 kr. Rigtig fint resultat og godt engagement. 

Det er en dag, børnene glæder sig til. Vi er optaget af økonomien: Med budgetoverskridelser og 

indkøbsstop er vi ikke sikre på, at vi kan få overført vores overskud fra i år til næste år, men vi har søgt om 

det. På den baggrund er vi bekymret for næste års budget. Vi har måttet tage afsked med en nyansat lærer, 

hvis opgaver fremadrettet skal løses internt. Fase 2 er gået i gang med PBL (Problembaseret læring). 

Pkt. 6. Kontaktforældremøde og proces for suppleringsvalg til skolebestyrelsen skal planlægges. Til næste 

møde vil det være godt at have skabt overblik over hængepartier vedr. principper. 

 

Ref. Vibeke 


