
 

Referat til bestyrelsesmøde  

Onsdag den 24.01.2018 kl. 17.00-19.30  

 

Tilstede. 

Forældre: Mette Nelund, Lotte Hvid, Lotte Trads, Anne Jensen, Marie Fryland 

Medarbejdere: Elieka og Mads 

Ledelse: Lise, Casper og Helle 

Fraærende: Lea  

Velkomst og præsentation af dagsorden  

Inger Andersen deltager i første del af mødet for at informere om kapacitetsudfordringer & 

færdiggørelse af skolegården + ny tilbygning. Punktet drøftes i starten af mødet. 

 

Punkter til orientering 

- Nyt fra formanden 

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

- Projekt mobilfri skoledag 

- Kommende SB-møder (udgår) 

- Facebook 

Punkter til drøftelse 

- Skolebestyrelsens årshjul: NB elevrådet. (udgår og flyttes til kommende møde) 

- Valg til bestyrelsen  

- Informationsmøde 30.01 

- Trivselsmålinger og CPR-nr 

- Fælles foredrag, evt. i relation til digital dannelse 

- Ansøgning til Madkundskabspuljen jf. skolehaver på taget 

- Følgegruppe byggeprojekt 

 

Punkter til beslutning 

- Timefordelingsplan skoleår 2018-2019 

 

Vedr. dagsorden: Mette orienterer om formen på dagsordenen. Herunder diskussion af elevrådets 

deltagelse 

 

Pkt. 1: Orientering fra Inger Andersen vedr. byggesagen 

- Opfølgning på forældremøde ved. Forvaltningen herunder 

- Status vedr.: 

- udeareal /trafikforhold 

-  indretning af skolegård/legemuligheder 



- Klubbyggeri 

- Følgegruppe til byggeriet. 

 

Orientering om at byggesagen og udearealer er på skoleforligskredsmøde mandag d.30.01. , herunder 

orientering om forvaltningens indstilling til løsning af problematikker omkring udearealer og kapacitet.  

 

Vedr. klubbyggeri: Pt. er der beboer modstand mod klubbyggeriet på J.M Thielesvej, tilknytet Skolen på 

Bülowsvej. Der er dog pt. ingen politisk tegn på ændringer af planerne vedr. klubbyggeri og herunder 

Skolen på Grundtvigsvejs overtagelse af Tempeltræet. 

 

Vedr. følgegruppe til byggeriet: Der nedsættes en følgegruppe til byggeriet.  med forældre fra Skolen på 

Grundtvigsvej, herunder medlemmer fra bestyrelsen. Skolebestyrelsen har modtaget henvendelser fra 

i alt 7 forældre, der ønsker at deltage i en sådan følgegruppe. Inger Andersen/forvaltningen varetager 

sekretariatsopgaven, herunder mødeindkaldelser mv.  Der indkaldes snarest til det første møde i 

følgegruppen 

 

Inger Andersen vil fortsat deltage skolebestyrelsens møder frem til byggeriet står færdigt.  

 

 

Pkt. 2: Orientering fra elevrådet v. Malou 

- Aktuelle sager: 

- Aktiviteter i klubben 

- Indeadfærdsregler: Elevrådet har besluttet at gøre indeadfærdsregler til en indsats i foråret. Det er 

blevet diskuteret, hvad reglerne skal være og hvordan de kan håndhæves bedre. Herunder fokus på 

at have respekt for hinandens tid. 

- Toiletter: Elevrådet har diskuteret den dårlige hygiejne på toilettet. Ideer til skiltning ifht. toilet.  

- Skabene: Behov for at passe bedre på skabe. 

- Input til elevrådet kommer fra hjemgruppetid. Derefter melder elevrådsrepræsentanter tilbage til 

hjemgrupperne. 

- Skolepatrulje: Elevrådet har diskutere skolepatruljer, men afventer færdiggørelsen af udearealer.  

- Inddragelse af grønne galakser i elevrådsarbejdet. Det er blevet diskuteret, hvordan de grønne i 

højere grad kan inddrages i elevrådsarbejdet ift. at komme med input og tilbagemeldinger. Det er en 

ide at holde møder med de grønne og/eller at elevrådet tager sager op på fredagssamling.  

 

Pkt. 3: Projekt Mobilfri periode 

- Malou/elevrådet deltager i punktet. 

- Orientering. Der er fortsat opmærksomhed omkring projektet. Der har været artikler i Politiken og 

indslag i Ultra news mv. Desuden er der henvendelser fra diverse skoler. 

- Elevrådet orienterer om, at der i starten var lidt utilfredshed, men at det nu virker som om, at det 

fungerer godt. Der er flere der deltager i klubben, og flere er med i aktiviteter.  

- Medarbejderrepræsentanter orienterer om, at det fungerer fint og at børnene udtrykker tilfredshed. 

Det gælder også undtagelser, hvor mobiler bruges til undervisningsformål. I eftermiddagen oplever 

Mads, at aktiviteter med skærm i eftermiddagen er fælles, sociale aktiviteter, hvor børnene spiller 

de samme spil, og man fordyber sig i det sammen med styring/guidning fra de voksne. Den mobilfri 

periode gør, at børnene. Der vil også blive flere aktiviteter i forbindelse med at gøre børnene til 



kreative brugere af digitale værktøjer, herunder kodning. Der begynder en praktikant, som kan være 

en ressource i udviklingen af dette tilbud. 

- Mobilgruppen er ved at lave en proces for de sidste to måneder af mobilfri periode, herunder hvad 

der skal ske efter projektets udløb 01.04.18. Mobilgruppen indsamler pt. erfaringer om, hvordan 

den mobilfri periode fungerer i forhold til at afklare, hvad der skal ske efter projektperiodens udløb.  

- Lise opfordrer til at elevrådet og projektgruppen holder et fælles møde projektet.  

 

 

Pkt. 4: Punkter til orientering: 

Nyt fra bestyrelsen: 

- Forvaltningens orienteringsmøde 05.01.18.   blev afviklet med konstruktiv kritik og diskussion fra 

forældreside. 

- Ang. facebookgruppen er den nu omdøbt til Gruppen for Forældre på Skolen på Grundtvigsvej og 

der er nye administratorer.  

Nyt fra ledelsen: 

- Der er indgået en fratrædelsesaftale med tidl. Afdelingsleder Claus Balsvig. Stilling vil blive slået op 

i løbet af foråret. 

- Ledelsen har været på ledelsesseminar for at påbegynde årsplanlægningen 18/19. 

- Der er nedsat et udskolingsudvalg som henover foråret skal arbejde med rammerne for de gule og 

røde galakser. 

- Der afholdes et fælles forældremøde d. 30/01 fra 19 – 21. Der udsendes et nyhedsbrev til forældrene 

fredag d. 26.01. med en præsentation af hovedindholdet i mødet og dagsorden for mødet.  

 

Pkt. 5: Punkter til drøftelse: 

Der nedsættes underudvalg, som arbejder med enkelte sager som efterfølgende fremlægges 

bestyrelsen: 

- Fælles foredrag: Skolebestyrelsen ønsker at nedsætte et udvalg, der arbejder med at arrangere 

foredrag for forældre og medarbejdere. Under Lotte og Lotte danner et underudvalg som kommer 

med forslag. 

- Forslag om ansøgning til madkundskabspulje vedr. skolehaver på taget. Underudvalg: Lotte, Marie, 

Elieka 

- Følgegruppe til byggeprojektet. Deltagere: Lise, Anne og Mette. Bestyrelsen sender listen med navne 

over forældre som ønsker at deltage til forvaltningen, der indkalder til møde. 

- Valg til bestyrelse. 

o Orientering om kommunal tidsplan. Frist for opstilling 05.04.; Valgperiode 30.04.-18.05.; 

Herefter konstitueres den nye bestyrelse. 01.08.18. Den nye bestyrelse tiltræder. 

Underudvalg i fht. valgprocessen: Lotte og Lise. Orientering 

o Behov for ’markedsføring’ ifht. rekruttering af kandidater til opstilling: Underudvalg: Marie; 

Lotte; 

o Følgende ønsker IKKE at genopstille: Mette Nelund, Anne, Lotte Trads;  

o Følgende ønsker at genopstille: Marie og Lotte. Det er uvist om Lea ønsker genopstilling.  

- Trivselsmålinger og CPR-numre:  Det er en principiel sag på nationalt/ministerielt niveau. Der er 

ikke foregået uregelmæssigheder på Skolen på Grundtvigsvej eller i Frederiksberg Kommune. Den 

nationale trivselsmåling er lukket ned fra Undervisningsministeriet indtil de principielle spørgsmål 

er afklaret.  



- Informationsmøde 31. januar 2018 

o Drøftelse af agenda til informationsmødet den 31. januar, hvor ny masterplan fremlægges 

for forældrene. Det er bestyrelsens vurdering at forældrene vil tage godt imod den nye 

struktur.   

- Toiletforhold 

o Henvendelse fra en forælder om ønske om fokus på toiletforhold 

 Forslag: opdeling af pige- og drengetoiletter, inddragelse af elevrådet, kan vi hente 

input fra andre skolen som har løst problemet, kan vi inddrage det i et tema. 

  

- Timefordelingsplan 

o Timefordelingsplan for skoleåret 2018/2019 præsenteres og godkendes af bestyrelsen  

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. februar  

 

- Prædisposition for kommende møde: 

o Planlæg invitation af undervisningsudvalget  

o Faglige evalueringer 

 


