
Referat af ordinært forældrekredsmøde mandag den 23.8.21 afholdt i 
Tåstrup Idrætshaller 

Dagsorden: 

I. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i det forløbne år 

3. Skolelederen aflægger beretning om skolens indre virksomhed 

4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til orientering 

5. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

Kim Rasmussen - modtager ikke genvalg 

Katrine Wied - modtager genvalg 

Valg af eksternt medlem af bestyrelsen Jeanette Ingemann - modtager genvalg 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

8. Eventuelt 

Ad l. 

Tina Øster Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, rettidigt og dermed 
beslutningsdygtigt. 

Ad 2. 

Bestyrelsesformand Christian Nielsen aflagde sin beretning. (Bilag l) Dette gav anledning til en del debat 
om følgende emner: 

• Indikatoren for elevfrafald: Bestyrelsen forventer ikke, at der vil være en stigende trend i frafaldet 
for 4.-6. årgang, men i givet fald er der venteliste til klasserne. 

• Indikatoren for vikardækning. Ledelsen oplyste, at skemaerne i 2020 blev lavet om rigtig mange 
gange på grund af Corona nedlukninger, og derfor var det umuligt at lave optælling af vikarlektioner. 

• Bestyrelsens brev på Forældreintra i april om bla. indsamling af fuldmagter. Bestyrelsen oplyste, at 
brevet var blevet sendt ud for at informere forældrene om, hvordan man i bestyrelsen opfattede 
situationen på daværende tidspunkt på baggrund af blandt andet diskussioner på Facebook. 

• Ledelsens opsigelse af samarbejdet med konkrete forældre, og henvendelser til forældre om dette. 
Bestyrelsen oplyste, at man ikke har indtryk af, at dette kommer på tale oftere, end det hidtil har 
været tilfældet. 



• Bestyrelsens holdning til, at ledelsen i konkrete tilfælde ikke har tilbudt børnesamtaler ifb. opsigelse 
af samarbejdet med forældrene. Bestyrelsen var bekendt med, at der var sket en procedurefejl, og at 
man har bedt ledelsen om at sikre, at dette ikke sker igen. 

• Skolens valg om at anvende selvevaluering isf. tilsynsførende. Beslutningen er taget på et tidligere 
Forældrekredsmøde med henblik på at sikre en bedre fastholdelse af den læring, som den løbende 
evaluering giver. 

• Hvad de konkrete forhold på daværende 5. årgang var, som gjorde, at man valgte at sammenblande 
årgangen. Bestyrelsen oplyste, at man har redegjort for sagen på informationsmødet i marts. 
Bestyrelsen har tillid til ledelsen og har valgt at lægge sig op af dennes indstilling. 

Efterfølgende blev beretningen taget til efterretning. 

Ad 3. 

Konstitueret skoleleder Anja Roland aflagde sin beretning (bilag 2) Dette gav anledning til debat om 
følgende emner: 

• Processen for sammenblanding af 6. årgang, hvor børnene skulle vælge kammerater. Den 
konstituerede skoleleder oplyste, at eleverne ikke har fået at vide, hvem, der havde valgt hvem, og 
alle elever har som lovet fået mindst et ønske opfyldt. 

• Frafald af nye elever på 6. årgang. Den konstituerede skoleleder oplyste, at nogle få elever alligevel 
valgte at blive på deres gamle skole, men at klasserne er blevet fyldt op af andre interesserede. 

• Hvorfor klasselisterne for kommende 6. årgang var blevet sendt ud op til en weekend. Den 
konstituerede skoleleder svarer, at det var mest trygt for eleverne at sidde med forældrene og se 
listerne i stedet for at gøre det foran kammeraterne. 

Efterfølgende blev beretningen taget til efterretning. 

Ad 4. 

Årsregnskabet for 2020 blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Michael Borup. (Bilag 3) 

Årsregnskabet blev taget til efterretning. 

Ad 5. 

Budgettet for indeværende år blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Michael Borup. (Bilag 4) 

Der blev spurgt ind til, hvad ledelsens og bestyrelsens holdning er til elektroniske bøger. 

Den generelle holdning er, at trykte bøger er fantastiske og de bliver brugt rigtig meget. Skolen er på ingen 
måde på vej væk fra den trykte bog. 

Budgettet blev derefter taget til efterretning. 

Ad 6. 

Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer. (bilag 5) 



Forslag I: Udgår 

Forslag 2: forslaget faldt, da forslagsgiveren ikke er del af forældrekredsen mere og ingen andre forældre 
ønskede at motivere eller overtage forslaget. 

Forslag 3: 

Pkt 1 : vedtaget 

Pkt 2: vedtaget 

Pkt 3: vedtaget 

Pkt 4: vedtaget- men med ændret formulering: Vedtægtsændringer, der er vedtaget på både 
forældrekredsmødet og i bestyrelsen, skal offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter vedtagelsen. 

Pkt 5: forslagsgiver trak forslaget tilbage 

Pkt 6: ikke vedtaget 

Pkt 7: forslagsgiver trak forslaget tilbage 

Ad 7. 

Valg til bestyrelsen. 

Rasmus Svensson og Simon Span blev valgt til bestyrelsen. 

Jeanette Ingeman fra Høje-Tåstrup kommune blev genvalgt til bestyrelsen som eksternt bestyrelsesmedlem 

Valg til suppleanter til bestyrelsen 

Thomas Jakobsen og Maria Tørnes blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Ad 8. 

Der var spørgsmål til, om skolen tager hånd om brugen af briller set i lyset af, at så mange børn bliver sendt 
til øjenlægen, som resultat af den meget tid på skærm. 

Svaret er, at skolen ikke har nogen fast politik om hvor meget elektroniske medier bruges. 

En ny forælder udtrykker ønske om, at man nu ser fremad og er interesseret i at få tingene til at fungere. 

En forælder forstår ikke helt skiltningen omkring skolen i forhold til trafik. Er det skolen eller kommunen, 
der står for det? 

Kim fra bestyrelsen svarer, at man har brugt meget tid på det de senere år. Kommunen er inde over og ser på 
løsninger. Der er en delegation fra kommunen, der har været ude og kigge på det. 

Kim fra bestyrelsen takkede af efter mange år i bestyrelsen, med et afsluttende ønske om, at man nu kigger 
fremad. Der var stor ros til Kennet for hans indsats på skolen. Desuden blev skolens TR bedt om at give 
besked videre til alle skolens lærere om, at de gør et stort og flot stykke arbejde. 

Derudover udtrykte Kim stor tak til skolens SFO, ledelse og bestyrelsen. 



Dirigenten takker for god ro og orden og overdrog herefter mødet til forsamlingen. 

Bestyrelsesformanden ønskede tillykke til de nyvalgte og takkede Kim og Katrine for deres mangeårige 
indsats i bestyrelsen. 

Herefter takkede han forsamlingen for god og levende deltagelse. 

Dirigent Tina Øster Larsen 

Formand Christian Sten Nielsen 


