
 
 

 

Dagsorden /referat Dato: 18.06.2020 SAM-SKB Tid: 17.00 - 19.00 (med 

spisning)  

Sted: Vangebo matrikel, 

Loungen.  

Emne: Møde i sammenlægningsskolebestyrelsen (SAMSKB)  Mødedeltagere:   
Elisabeth Sonne Marinos (EM)  
Filippa Asved (AS) 
Dennis Mejer (DM)  
Henrik G. Esven (HE) (Afbud) 
Julie Linnea Nielsen, medarbejderrepræsentant (JN) 
Jonas Bille (JB)  
Marieluise Josephine Bek-Pedersen (MJP) 
Rikke Nøhr Spangenberg (RNS)  
Mette Søberg Petersen, medarbejderrepræsentant (MEP) 
Kasper Fløe Svenningesen (KFS)  
Dorthe Thermann Reitz Plovsing (DTP) 
Kristoffer Boye Astrup (KBA) 
 
 
Elevråd: 
Julius Sonne Marinos, Nærum Skole   
Jakob Tandrup, Vangeboskolen  
 
Skoleledelse: 
Kristine Juel Sklander (KS) 
 
Mødeleder: Benedikte Quaade Sarroe (BQS) 
Referent: Benedikte Quaade Sarroe (BQS) 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Formål med mødet:  Sidste møde i SAMSKB, konstituering af den nye 
skolebestyrelse samt overlevering til den nye skolebestyrelse - Ravnholm 
Skole.    

Forbered: 

Anvendelse af mødets resultat: 
  

Medbring:   

 

 
Emne 

 
Delmål 

 
Varighed Hvem 

Referat  
(Input, konklusioner og beslutninger) 

1.  Velkommen og præsentationsrunde  
- (kommende nye bestyrelsesmedlemmer 
deltager som gæster) 

Orientering 17.00 KS  

2.  Meddelelser 
Sammenlægningen: 
-  Status fra BSU af d. 10.6, udskoling og 
puljemidler 
- Harmoniseringer, status på 
- Rekrutteringsproces, status på 

Orientering 17.05 – 
17.15 

KS Puljer BSU: 265.00 fordeles til sammenlægningenprocessen. 
Der er ikke beslutning om endnu, hvordan de skal bruges, men 
til ressourcer til forandringsprocessen.  
Derudover er der regeringens 427.000 til ekstra ansættelser. 
Det skal vurderes, hvor der mangler ressourcer og hvordan det 
kan effektueres bedst muligt så det kan mærkes i 
organisationen.  
Harmoniseringer:  
Ringetiderne: skal samstemmes så skemaerne kan passe 
sammen. Skoledagen starter 8.15. Herudover er pauser 
tilrettet så tidsangivelserne nu er ensrettede. Beslutningen har 
været i MED, og der er taget godt imod. Bogstaverne på 



 
 

 

klasserne kan selvsagt ikke hedde det samme, og beslutningen 
er landet på  ”AB” Nærum og ”XY” på Vangebo.  Til udskoling 
kommer vil der så skulle besluttes nye bogstangivelser – det 
følger.  
Lejerskoler: der er to stk. på begge matrikler for nuværende og 
det passer fint, men der er mulighed for at tilpasse. 
Feriekalender: er endnu ikke ensrettet men, står for tur 
snarest. 
 
Det er værd at bemærke at de indledende ensretninger af 
praktikken går rigtigt fint, det er lykkes rigtigt godt – og det er 
ting der synes små, men som gør hverdagen lettere for alle.  
 
Traditioner: processen med at drøfte traditioner ligger også 
lige for, men det er vigtigt at det skal ske på 
medarbejderniveau - med fælles drøftelser på tværs af  
 begge matrikler.  I uge 32 er der planlagt ”brobygning på 
tværs” på medarbejder niveau afslutning med fælles spisning.  
 
En af fokusområderne i brobygningsugen vil også indeholde 
drøftelser mhp. at sikre elevinvolvering  i 
sammenlægningsprocessen. Der følger yderligere som en del af 
planlægningen og beslutningerne i uge 32. 
 
Rekrutteringsproces:  
Der har været to afdelingslederstillinger slået op til 
besættelsee 1.8.20 til ledelse af henholdsvis;  
 
1) Den nye fælles udskoling (7.-9.årgang) samt den digitale 
strategi 
 
2) Matriklen Vangebo inklusive ledelse af SFO og SFK og 
ressourcecenter. I denne stilling er indeholdt en 



 
 

 

souscheffunktion, hvor den pædagogiske afdelingsleder på 
matriklen Vangebo er stedfortræder for distriktsskolelederen. 
 
Fokus har været på faglig tyngde og sikre god ledelsesmæssig 
sparring og dynamik i ledelsesteamet.  
 
Yderligere er der konstitueret en administrativ 
støtte(udskolingslærer) til bla. skemalægning m.m der ligeledes 
besidder stærke pædagogiske kompetencer. Samlet set vil man 
stå med et stærkt ledelsesteam.  
Sekretærfunktionerne på de to matrikler har i øvrigt etableret 
et rigtigt godt tværgående samarbejde allerede nu.  
 
 

3.  Budget - godkendelse af . 
- (bilag eftersendes dagsordenen) 

Beslutning 17.15 KS Budgettet blev gennemgået, der vil blive kigget nærmere på 
linje 50 - 59 frem ved næste møde, hvor budgettet 
genbesøges;  
 
Der skal kigges på ”Afslutning af skoleåret” ved det kommende 
bestyrelsesmøde i august måned - som punkt til dagsorden. 
 
Budgettet af 18.6.20 blev godkendt.  
  

4.  Status på arbejdet i 
sammenlægningsbestyrelsen 
- Hvad har vi  løst af opgaver; bilag, Indstilling 
til BSU om placering af udskoling, nyt navn 
samt overgang til udskoling efter 5. el. 6 
klasse. 

Orientering 
Drøftelser 

17.20 DM/JB/KS Orienteringen blev givet, ingen drøftelser til referatet. 



 
 

 

5.  Processen fremadrettet  
- Hvad talte vi om i januar? 
- Hvad tager vi fat på i august? 

Drøftelser 
Beslutning 
 

17.35 DM/JB/KS Fremadrettet vil arbejdet for den nye bestyrelse for Ravnholm 
bl.a. indeholde at tage tråden op fra januar måned, hvor der 
har været drøftet fælles historik, kultur og traditioner. 
 
Fra august: 
Særligt vil der være et konkret stykke arbejde omkring 
ombygningsprocessen samt optimal brug af bygninger og 
lokaler, heri indbefattet  et særligt fokus på etablering af 
udskolingen.  
Derudover vil arbejdet også omhandle at sikre én fælles skole 
på to bæredygtige matrikler. Arbejdet med styrket udskoling 
samt udmøntning af digitaliseringsstrategien forstsætter også 
tillige med de vanlige opgaver, der ligger i skolebestyrelsesregi; 
etablering af retningslinier, principper og politikker. 
 
 

6.  Konstituering af den nye skolebestyrelse   
 

Beslutning 18.00 DM/JB Den nye skolebestyrelse konstituerede sig som følger  
 
Medlemmer: 
Jonas Bille med barn i 1.a. på Vangebo, valgt som formand. 
 
Kristoffer Boye Astrup med børn i 0.b. og 2.a. på Nærum. 
Dorthe Thermann Reitz Plovsing med børn i 0.a., 3.c. og 5.b på 
Nærum. 
Marieluise Josephine Bek-Pedersen med børn i 3.a., 6.b. og 8.y. 
på Vangebo. 
Rikke Nøhr Spangenberg med barn i 2.a. på Vangebo. 
Kasper Fløe Svenningsen med barn i 2.a. på Vangebo. 
Dennis Grønnegaard Mejer med børn i 4.b. på Vangebo og 7.a. 
på Nærum. 
 
Suppleant:  



 
 

 

Filippa Asved med barn i 5.b. på Nærum. 
 
 
 
  

7.  Fast punkt: Kommunikation fra dagens møde 
 
1) Hvad kommunikerer vi (budskab)?   
2) Hvordan kommunikerer vi (platform)?  
 
 
 

Beslutning 18.25 DM/JB Sidste møde i SAM SKB - arbejdet er overdraget til den nye 
bestyrelse. 
Præsentation af medlemmer – med udgangspunkt i Kaspers 
skabelon – sendes til alle i bestyrelsem – husk foto. 
Benedikte sørger for det kommer rundt til bestyrelsen via Tina 
Rievers. 

8.  Evt.     Kæmpe stor TAK til alle i sammenlægningsbestyrelsen, der har 
lagt tid og kræfter i processen. 
TAK! 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9.  Fællesspisning 😊  Ca. 18.30 Alle  

 


