
Årsberetning Flakkebjerg Fællesbestyrelse 2019/2020 
 

Bestyrelsen: 

Forældrevalgte: 

Lisbeth Bolin (formand), Gitte Altenburg (Næstformand), Anita Kjeldsen, Camilla Rink, Annette Rasmussen, 

Mads Harkjær Møller, Bettina Klemmensen Wilkens 

Suppleanter: Mette M. Røeboe 

Medarbejderrepræsentanter: Mie Sørensen (indtil hun gik på barsel) og Linda Arleth 

Elevrepræsentanter: Bjørn 6. klasse, Clara 6. klasse  

 

Bestyrelsen konstituerede sig den 12. august med Lisbeth Bolin som formand, Gitte Altenburg som 

næstformand, Mads Harkjær Møller som repræsentant for samarbejdet med Landsbyrådet, samt Anita 

Kjeldsen og Bettina Wilkens som repræsentanter for udvalget for sponsoreringer og fonde. Gitte og Lisbeth 

blev valgt til ansættelsesudvalget for lærerstillinger og Camilla og Annette til ansættelsesudvalget for 

pædagogstillinger.  

På første bestyrelsesmøde blev der lavet årshjul og mødeplan for kommende års arbejde. Desuden aftalte 

Fællesbestyrelsen fordelingen af kommende opgaver for Fællesbestyrelsen.  

I august blev der ligeledes orienteret om implementering af indsatsområder i skoledelen i skoleåret 2019-

2020, læreplaner samt den renoveringsplan som har løbet gennem skoleåret, denne renovering kom i stand 

på baggrund af bestyrelsens drøftelser og den efterfølgende politiske beslutning om en opgradering af det 

fysiske undervisningsmiljø, hvor der har været fokus på skolens inde arealer og uderummet i både 

Flakkehaven og på skolen. 

I august-september deltog en forældrevalgt i Fællesbestyrelsen i forældremøder i vuggestuen, børnehavens 

afdelinger og i skolens klasser.  

Denne deltagelse åbner op for spørgsmål og interessante input til bestyrelsen som efterfølgende bliver 

debatteret på møderne. I år er der bl.a været drøftelser omkring sociale medier, kommunikation mv.  

Fællesbestyrelsen har gennem hele året arbejdet med principperne for Flakkehaven og skolen, hvor en stor 

del af disse er fælles som et led i det at have samdrift.  Et hurtigt rids over principper kan nævnes fravær, 

lektiepolitik, fællesarrangementer, anderledes skoledage, skole-hjem samarbejde, mv. Hvis I vil læse mere 

om skole og Flakkehavens principper, kan de læses her: Flakkebjerg Skoles hjemmeside 

Fællesbestyrelsen bliver gennem året løbende informeret omkring skolen og Flakkehavens økonomi, samt 

børnetallet. 

I september startede arbejdet op omkring det kommunale budget 2020-23 hvor der i oktober blev 

udarbejdet fælles høringssvar.  Organisationsudviklingsprocessen i Slagelse kommune har løbet 

over hele året og bestyrelsen var bla. repræsenteret ved dialogmøde med kommunaldirektøren.  

https://flakkebjergskole.slagelse.dk/om-skolen/politikker-og-regler


I september udarbejdede fællesbestyrelsen også høringssvar vedr. Nationale test og ifm. en ny lov 

om elevfravær pr. 1. august 2019, blev bestyrelsen sat ind i de procedurer der er udarbejdet af 

Slagelse kommune for håndteringen af dette. 

I dette skoleår er der udarbejdet en ny børn- og ungepolitik i Slagelse kommune og 

elevrådsrepræsentanterne har været aktivt involveret i dette arbejde.  

I kommunen er der taget initiativ til et fælles mødeforum for skole- / fællesbestyrelserne i 

kommunen, der har i alt været afholdt 4 møder hvor der også har været interesse fra den 

kommunale og politiske side. 

 

I oktober lige efter efterårsferien, gik man væk fra Intra og over til Aula, som kommunikations platform 

mellem skole og hjem, Flakkehaven kommer i løbet af det næste års tid ligesom andre daginstitutioner til 

også at bruge Aula. Oktober er også den måned hvor fællesbestyrelsen inviterer de forskellige klasseråd til 

dialog om samarbejde og understøtning af det sociale miljø i de enkelte klasser.  

I november måned blev fællesbestyrelsen orienteret om proceduren ved indskrivning af elever til 

kommende skoleår. I denne måned havde bestyrelsen også en dialog omkring hvordan man på 

fritidshjemmet gør det mere attraktivt for de børn som benytter sig af tilbuddet i skoleferierne.   

I december informere bestyrelsen omkring antallet af børn indskrevet til kommende 0. klasse.  Den nye 

bekendtgørelse omkring elevfravær blev gennemgået. Udarbejdelse af høringssvar ift. Børne og unge 

politikken og så tog bestyrelsen beslutning omkring hvilken fremtidig model ift. ejendomsservice der 

ønskes. 

I januar blev der talt om mulighederne for at udvide Flakkehaven, da der er løbende tilgang af børn og 

kvadratmeterne er få. Ligeledes blev fællesbestyrelsens mødevirksomhed evalueret, herunder de meget 

korte høringsfrister ift. mængden af materiale at skulle gennemgå og svare ud fra. Og sidst men ikke mindst 

prioritering vedr. de børnerelaterede konti i Flakkehaven. 

På mødet i februar blev der informeret fra netværksmøde for bestyrelserne i Slagelse kommune, der blev 

talt om Aula og organisationsudviklingen, samt ressourcefordelingen i skoleåret 2020-2021. 

Og så kom CORONA og vendte alting lidt på hovedet.  

Fællesbestyrelsen er blevet inddraget og hørt ift. genåbning af skolen 0.-5. klasse samt vuggestue, 

børnehave og fritidshjem.  

Der arbejdes forsat på at styrke samdriften af Flakkehaven og skolen, i dette skoleår har det været især 

været fokus på fælles tilgang og børnesyn, og alle ansatte har været på kursus i IVK, hvor der arbejdes med 

at forstå den følelse barnet har og som ligger til grunde for den adfærd barnet udviser.  

Igennem skoleåret har der været en del udskiftninger i personalegruppen især i skoledelen, på baggrund af 

dette har bestyrelsen en drøftelse af hvordan man tilgodeser klasser ifm. lærerskift fra indskoling til 

mellemtrin. 

Her i foråret og op til sommerferien vil fællesbestyrelsen arbejde med bla. høring på den kommunale 

ferieplan, principper om skole-hjem samarbejde, elevernes timetal, undervisningen organisering, 

skoledagens længde, fællesarrangementer for eleverne og andre væsentlige til som ligger forud for 

planlægning af det kommende skoleår. Og så naturligvis afholdelse af valg til fællesbestyrelsen.  



Evaluering af fællesbestyrelsen, og udviklingen af bestyrelsesarbejdet, har været et gennemgående tema 

på møderne. I sammenhæng med, at vi får gennemarbejdet fællesprincipperne, så afspejles disse nu mere i 

det arbejde, der foregår på tværs af skole og Flakkehaven.   

Fællesbestyrelsen glæder sig i øvrigt også til at blive inddraget i de pædagogiske lærerplaner fra 

Flakkehaven. Hvis I ønsker at læse mere om de pædagogiske læreplaner, så kan I læse mere om det via 

dette link: Flakkehavens hjemmeside  

Vi ser frem til et nyt spændende og udviklende år. Allerede nu vil Fællesbestyrelsen bede alle forældre 

overveje, hvorvidt de kunne være interesseret i at være med til at arbejde med nogle af ovenstående 

punkter. For så er det nu du/I skal stille op til fællesbestyrelsen.  

 

Mange hilsner  

Fællesbestyrelsen Flakkebjerg 

https://flakkehaven.slagelse.dk/profil/paedagogisk-laereplan

