
 

Referat af bestyrelsesmøde  

Mandag den 18.12.2017 kl. 17.00-20.00  

Velkomst og præsentation af dagsorden  

Inger Andersen inviteres til mødet for at informere om kapacitetsudfordringer & færdiggørelse af 

skolegården + ny tilbygning. Punktet drøftes i starten af mødet.  Grundet et længere møde med Inger 

Andersen end forventet, ændres dagsordenen således at punkterne: Revidering af Skolebestyrelsens 

årshjul, fælles foredrag, ansøgning til Madkundskabspuljen udgår, og flyttes til øvrige møder i 

Skolebestyrelsen i 2018. 

 

Punkter til orientering 

- Nyt fra formanden 

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO samt ansøgning om aldersintegreret undervisning i 

mellemtrinnet 

- Projekt mobilfri skoledag 

Punkter til drøftelse 

- Revidering af Skolebestyrelsens årshjul 

- Fælles foredrag, evt. i relation til digital dannelse 

- Ansøgning til Madkundskabspuljen jf. skolehaver på taget 

- Facebook-gruppen og retningslinjer 

 

Punkter til beslutning 

- Godkendelse af mobbepolitik, jvf bilag. 

 

 

 

Referat 18.12.17. 
Tilstede:  

Marie, Mads, Elieka, Lotte, Mette, Casper, Lise, Helle,  

 

Punkter til orientering: 

Statuts på byggesag v. Inger Andersen 

- Status på byggesag: Inger Andersen orienterer om status for byggeri og kapacitet, jf. det 

udsendte nyhedsbrev pr. 18.12.17. Der er gennemgang af det forudgående forløb og det 

beklages. Desuden fremlægges baggrunden for beslutningen om løsninger på 

kapacitetsudfordringerne i forhold både og inde og udearealer.  Det må forventes at bygning, 

samt udearealer først står klar til ibrugtagning i løbet af april måned.  



- Tildeling af ekstra ressourcer som kompensation: Som angivet i nyhedsbrevet bevilges der 

yderligere ressourcer til personale, som kan være trafikvagter i spidsbelastede perioder, dvs. 

morgen og eftermiddag. Der bevilges i øvrigt  busser  og et vist råderum til personale til flere 

ture ud af huset. Desuden arbejdes der på andre muligheder i forhold til at lette det 

umiddelbare pres på skolens inde- og udearealer, herunder en afklaring af opstilling af 

pavilloner eller leje af bygning i skolens nærområde.  

 

- Informationsmøde for forældre d.04.01.18. fra 17- 19: Med henblik på at fremlægge sagens 

forløb for forældregruppen indkalder Børne- og Ungeområdet til et informationsmøde d.4. 

januar 2018 fra 17-19 i KU Science Auditoriet ved Bjørn Nørgaards Plads, Thorvaldsensvej 40 i 

lokale A2-81-01. På mødet vil Børn- og Ungeforvaltningen, samt repræsentanter fra 

kommunens byggeafdeling redegøre om situationen og baggrunden herfor.  

 

- Bestyrelsen markerer ifht. Inger Andersen, at de finder forløbet kritisabelt. Børn, personale og 

forældre har ventet og udholdt meget ringe forhold for børnene – og nu udskydes ibrugtagning 

af ude- og indearealer yderligere. Inger Andersen anerkender forældrenes tålmodighed og 

beklager forløbet dybt., samt åbner for, at alle forslag til en afhjælpning af den umiddelbare 

situation modtages.  

 

- Bestyrelsen fremfører en række forslag til tiltag, som umiddelbart kan sættes i værk. De 

indkomne forslag er: en yderligere indretning af shared space med henblik på flere aktiviteter; 

flere ressourcer til rengøring internt på skolen; reparation af boldburet; afklaring af hvordan 

ressourcer til ture kan anvendes systematisk og uden merarbejde for personale. Der opfordres 

i øvrigt til at medarbejderne får mulighed for at byde ind med konkrete forslag/ideer. Inger 

Andersen opfordrer til, at skolen fremsætter konkrete forslag, som forvaltningen vil forsøge at 

imødekomme. Det fremføres dog fra flere sider, at det ikke alene er et spørgsmål om 

økonomiske ressourcer, men at tilføre kapacitet til at løfte de ekstra opgaver, som situationen 

medfører for medarbejdere, ledelse og teknisk personale.  

 

- Inger Andersen opridser afslutningsvis de konkrete tiltag, som der kan arbejdes videre med 

ifht. tildeling af ekstra personaleressourcer til rengøring; et muligt samarbejde med 

musikskolen; forbedring af shared space, herunder reparation af boldburet. Det aftales at Inger 

Andersen eventuelt deltager på næste bestyrelsesmøde d. 24.01.18. for at følge op. 

 

Orientering fra ledelsen vedr. masterplan og ansøgning om aldersblanding: 

- Uddannelsesudvalget har d. 27.11.17. behandlet skolens ansøgning om fortsat aldersblanding i 

indskolingen. Denne ansøgning er imødekommet af uddannelsesudvalget.  

- Uddannelsesudvalget har d. 27.11.17. behandlet skolens anmodning om at fremsende 

ansøgning om aldersblanding på mellemtrinnet til Undervisningsministeriet, som har 

beslutningskompetence ifht. mellemtrinnet. Uddannelsesudvalget har givet tilladelse til at 

skolechef Gorm Bagger Andersen på skolens vegne fremsender ansøgningen om fortsat 

aldersblanding på mellemtrinnet til undervisningsministeriet.  Skolens ledelse følger 

ansøgningen tæt.   



- Ledelsen orienterer om de videre planer for arbejdet med aldersblanding i hele skoleforløbet, 

samt for skolens samlede  pædagogiske udvikling og organisering ved et info møde for alle 

forældre 30.01.18.. Her fremlægges også planer for organisering af udskolingen.  

 

 

Punkter til drøftelse: 

- Lotte orienterer om kommunikation med administratorer af skolens facebookgruppe. Der er 

pt. ikke opbakning til at lukke siden fra administratorernes side.  

- Der er fortsat i bekymring i bestyrelsen omkring facebooksiden som et forum for at drøfte 

eventuelt problemstillinger vedrørende skolen. Ledelsen opfordrer til at kritikpunkter fra 

forældre henvendes direkte til ledelsen.  

- Bestyrelsen vil på et senere møde drøfte mulige initiativer for fremadrettet at få formildet flere 

konstruktive historier om skolen.  

-  

Beslutning ang. skolens mobbepolitik 

- Skolens mobbepolitik vedtages af  bestyrelsen.  

- Den fremadrettede implementering af denne politik i praksis og i forebyggende indsats 

udformes og udføres i et samarbejde mellem ledelsen, skolens AKT-vejledere Britt Sørensen og 

Dorte Gaarde, samt medarbejderne.  

- Bestyrelsen indstiller til, at man indhenter inspiration fra perspektiver på trivsel og mobning 

som har fokus på fællesskaber, samt at der kobles til en bredere trivselsindsats.  


