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                                               Skolebestyrelsen 

Dagsorden 
Data om mødet 
 

Dato: 29. september 2021 

Kl. 19.00 – 21.30  

Personalerummet. 

 

Mødedeltagere:  
Betina Christensen 
Marianne Joldersma 
Katja Jacobsen  
Stina Andersen 
Camilla Jarlholm 
Malene Brønd 
Mia Stensgaard 

Mette Larsen 
Nina Holm Jensen 
Jakob Dalgas  
Karin Villumsen - souschef (referent) 
 
Elevrepræsentanter: Martin Agerskov (9.a.) 
og Fardin Heidari (9.b.)  
 

  
Afbud: Mia, Malene og Stina 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden, 
herunder opfølgning fra sidste 
møde. 
 

Punkt 3 og 5. bytter rækkefølge.  
Under punkt 5. behandles forældre henvendelser 
fra Marianne vedr. fester på skolens arealer. 
 
Opfølgende fra sidste møde – om referater.  
Der skrives beslutningsreferater.  
Sekretæren læser referatet op efter hvert punkt. 
Det betyder at referaterne godkendes på mødet.  
Denne procedure evalueres på december mødet.  

2.  Nyt fra elevrådet  Præsentation af de 2 elevrådsrepræsentanter. 
 
Tre store punkter:  
Udbuddet i skoleboden, elevrådet arbejder med 
Bibiane. Der kan evt. blive tale om at Bibiane kan 
levere ved klasserne. 
Bestyrelsen ønsker flere oplysninger om 
økonomien og den praktiske håndtering (levering) 
d. 14/10 præsenterer elevrådet:  
et forslag med varer og priser. Der skal også være 
varer til 10-15 kr.  
en opgørelse over hvad der er solgt i skoleboden 
siden skolestart.  
 
Mobiltelefonerne – eleverne ønsker at have dem 
altid og afskaffe ordensreglen om mobilfri skole. 
Forslag om at ordensreglen genbehandles i 
bestyrelsen. Det gælder særligt 7. 8. og 9. klasse.  
Elevrådet kan evt. arbejde med at finde et 
kompromis mellem ikke at have mobilen og have 
den på sig altid, herunder hvad gør mobilen ved 
elevens læring og hvordan kan eleverne udvise 
ansvarlighed i anvendelsen af mobilen i 
skoletiden.  
Opfordring til at man også husker dem der ikke 
ytre sig omkring mobiltelefonen, og er glade for 
den ordensregel.  
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Ordensreglen om at man ikke må forlade skolen 
ønsker eleverne afskaffet.  
Der er behov for at indsamle mere viden.  
Behandles på et kommende møde nov -dec eller 
januar.  

3.  Princip for god kommunikation  
Evt. endelig godkendelse 

Princippet er drøftet og enkelte rettelser.  
Så snart dokumentet er redigeret kommer det på 
hjemmesiden.  

4.  Borup Skoles Sundhedspolitik 
 
Revision af et princip 

Udsættes til behandling på næste møde d. 14/10 

5.  Klubben – som tilbud og  
lidt om brug af mobiltelefon 
samt forældrehenvendelser vedr. aktivitet 
på skolens område i weekenden.  

Mobiltelefon i klubben –  
Når 3. klasser starter i klubben pr. 01.04. kan de 
anvende deres mobil efter kl. 16.00.  
Erfaringen er at 4.klasser anvender deres mobil 
mere end øvrige elever, særligt det første halvår. 
Klubbens personale har øje for elever der er 
meget på deres mobil.  
I værkstederne bruger eleverne mobilen til at 
søge information.  
 
Er der meget få børn udenfor?  
Børnene har været ude i hele Corona perioden, så 
mange børn vælge indendørs aktiviteter eller 
aktiviteter i hallen som er meget populær.  
Der er to computertider pr. uge pr. elev. 
 
Klubbens hverdag –  
Præsentation af klubbens vision.  
Klubben skal være et positivt tilvalg og et tilvalg 
om at deltage i fællesskabet.  
God stemning i klubben.  
 
Bestyrelsen ønsker en opfølgning på 
visionsarbejdet. I foråret 2022.  
 
Aktiviteter på skolens område i 
weekenderne-  
Der har været øget aktivitet på skolens område 
over de sidste 18 måneder. Det er taget til efter 
sommerferien.  
Der har været bål, smadrede flasker, ødelagte 
bord-bænk sæt. 
 
Efter forældremøde på 9. årgang og samtale med 
eleverne i klasserne er den sidste fest flyttet til 
området ved hallen.  
 
Kunne ”Natteravne” være en del af en løsning? 
eller et ”forældreværn”. Er der forældre der vil 
tage initiativ til dette?   
 
SSP har to udgående medarbejdere i Køge 
kommune, de er også opmærksomme på Borup.   
Vigtigt at anmelde uro og ulovligheder. 
 
Camilla kontakter kommunen med henblik på 
vagtordning.  

6.  Forældremøder – hvordan 
modtages bestyrelsen?  

Betina 

7. Øvrige meddelelser 
Om dialogmødet (Stina)  
Om skolens hjemmeside (Karin) 
Om forældre henvendelser (Camilla og 

Ønsker om investeringer til kommende budget på 
december mødet.  
 
Flere punkter behandles på kommende 
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Betina)  

Forældre henvendelse – Katja 
bestyrelsesmøde.  

8. Eventuelt 
 

Nina –minder om lærernes dag d. 5/10.  
Bestyrelsen arrangerer en opmærksomhed (kage)  
 
Til kommende møde(r) –  
Ordensreglen om at man ikke må forlade skolens 
område 
Hvad har vi lært under/efter Corona.  
Indeklima -  
Gennemgang af den Nationale 
trivselsundersøgelse. Hvad viser den?  
 
Oktober –  
Elevrådet præsenterer et forslag til skoleboden 
samt en opgørelse over salget i dette skoleår.  
Sundhedspolitikken (Camilla)  
Forældrehenvender (Stina) noget om 
omklædning/idræt. 
Om dialogmødet (Stina)  
Om minikonfirmander (Katja)  
Om SFO – (Camilla)  
 
Om forældremøder (Betina) 14/10 
 
December –  
Evaluering omkring referater.  
Ønsker til investeringer (budget)  
 

    

 


