
Referat bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 30.08.2017 – 17.00 – 19.30 
 
Til stede: Mette Nelund, Lotte; Lotte Trads, Anne, Marie, Casper Gregersen (Klubleder), Lise La Cour 
(Skoleleder), Helle Bjerg (Souschef), Elieka Kirst (Medarb. Rep.), Mads Wachmann (Medarb. Rep.) 
Tilstede:  
 
1. Punkter til orientering 
Nyt fra formanden. 

- Trine Da Silva ønsker at udtræde af bestyrelsen 
- Opstramning af proces og tidsfrister for udsendelse af dagsordner. 
- Høringssvar:  
- Udsættelse af høringssvar vedr. Svømmeundervisning og Barselsfond 
- Forslag om at kontakte andre skolebestyrelser i forhold til at få længere høringsfrister vedr. 

høringssvar fra Forvaltningen.  Lotte kontakter andre skolebestyrelser med forslag om fælles indstilling 
til Forvaltningen/Uddannelsesudvalget om længere høringsfrister 

- Årshjul for skolebestyrelsen er på næste år. 
 
Nyt fra ledelsen, herunder SFO og Klub 

- Orientering om opstart på skoleåret. 
- Ledelsen har iværksat nye tiltag i forhold til at understøtte og styrke teamsamarbejde og indslusningen 

af nye medarbejdere. 
- Ang. SFO og Klub er personalet i gang med at arbejde videre med et årshjul og herunder drøfte nye 

tiltag. Der er nu bestilt koloni til næste sommer.  
- Ledelsen er nu fuldtallig, da Jacob Pedersen (SFO-leder) er kommet tilbage fra barsel. 

 
Punkter til drøftelse. 
Projekt digital dannelse, herunder mobilprojekt 

- Der er afholdt det første møde i arbejdsgruppen omkring digital dannelse: 
- Input om formål og indhold i projektet digital dannelse. Projektet skal ikke kun handle om et mobil 

forbud, men om at udvikle den digitale dannelse.  
- Diskussion om de praktiske omstændigheder vedrørende projektet. Styregruppen arbejder videre med 

dette, så der laves information til alle involverede om, hvordan de skal forholde sig. 
- Der er nedsat en styregruppe, som skal samarbejde med bestyrelsen om at udrulle projektet. 
- Projektet starter 23.10.17., mandag efter efterårsferien. 
- Næste møde i 18.09.17. Skolelederen fra Tove Ditlevsens skole inviteres til at fortælle om deres 

erfaringer. Styregruppen arbejder videre med at definere projektet og evalueringen af det.  
 
 
Nyt om byggeriet, herunder kapacitetsudfordringer og Shared Space 

- Byggeriet skrider planmæssigt frem med færdiggørelse og ibrugtagning pr. 01.01.18. 
- I efteråret indbydes medarbejderrepræsentanter mv. til at byde ind vedrørende indretning. 
- Grundtvigsvej og på et senere tidspunkt vil Henrik Steffensensvej blive etableret som shared space 

fra 7 – 17. 
- Lotte T. og Mette nedsætter arbejdsgruppe, som sammen med naboerne arbejder på at få lukket 

Shared Space permanent. 
- Ang. etablering af Leg på Streg på Shared Space. Casper følger op, da det kræver at vejen er lukket 

i flere dage. 
 
Forældrenes facebookside for skolen 

- Skolebestyrelsen har drøftet aktiviteten på siden. Det er besluttet at skolebestyrelsen retter 
henvendelse til administratorerne af facebookgruppen med henblik på at drøfte sidens berettigelse.  

 
Høringssvar, herunder proces og orientering 
Bestyrelsen har i forbindelse med møde med forvaltningen afgivet høringssvar Kapacitetsudfordringer: 

- Orientering om møde med forvaltningen vedr. kapacitetsudfordringer. Bestyrelsen har ved den 
lejlighed afgivet høringssvar vedrørende forvaltningens forslag. Bestyrelsens indstilling er, at der ikke 
etableres pavilloner, men at man godt kan godtage et forslag om, at Hoppeloppen og Multisalen 



ombygges til undervisningslokaler, når byggeriet er færdigt. Desuden henstiller bestyrelsen til, at SpG 
kan overtage Tempeltræet pr. 01.04.2018.  

- Sagen, herunder høringssvar behandles i Magistraten 04.09.17. med henblik på beslutning om 
indstilling i budgetforhandlinger. 

- Bestyrelsen drøfter den videre strategi for at få indflydelse på den videre proces frem mod beslutning. 
- Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal afgives Høringssvar vedr.  

- Barselsfond: Lotte kontakter Line He (administrativ leder) vedr. input om dette. 
- Svømmeundervisning: Anne og Lise kontakter Christian Vedsted og Claus vedr. input 
- Skoledistrikt: Anne og Lotte 

 
Punkter til beslutning 
Trivselsprincipper: 

- Bestyrelsen har udarbejdet og vedtaget trivselsprincipper efter en proces med drøftelse med 
trivselsforældre.  

- Trivselsprincipperne er meldt ud i årsplanen. Det vurderes at der er behov for opfølgning med henblik 
på implementeringen.  

- Med henblik på implementering udformer bestyrelsen en orientering, hvor trivselsprincipperne 
introduceres til forældrene. Ledelsen orienteret personalet med henblik på at præsentere principperne 
for forældrene, samt udarbejde fødselsdagslister. 

 
Godkendelse af anti-mobbestrategi 

- Lise orienterer om, at det nu er blevet lovpligtigt at få en antimoppe-strategi. Der foreligger udkast til 
en anti-mobbestrategi.  

- Eventuelle kommentarer sendes til Lotte, Lotte og Lise samler op på kommentarer og udarbejder en 
revideret version. 

- Antimobbe-strategien (inklusive rettelser) fremlægges til beslutning på næste møde.  
 
Præ-disposition for næste møde: 

- På opfordring fra bestyrelsen understreger ledelsen overfor medarbejderne, at aldersgrænser vedr. 
film, spil og andet digitalt indhold overholdes. 

- Orientering fra diverse udvalg og høringssvar som opfølgning på dette møde. 
- Opfordring til at bestyrelsen drøfter og initierer fælles foredrag, evt. i relation til digital dannelse 

 
-  

Uddrag af bestyrelsens høringssvar til forvaltningen vedr. kapacitetsudfordringer:  

 
 Skolebestyrelsens svar på ovenfor nævnte forslag er følgende løsning:  
• Nul tolerance overfor opsætning af pavilloner i skolegården.  

• Klub Tempeltræets bygning på Bülowsvej overdrages til skolen per 1. april 2018.  

• Tempeltræets lokaler inddrages som basislokaler samt til skolens klubaktiviteter.  

• Multisalen/Hoppeloppen ombygges til to basislokaler.  

• Fastholdelse af en tresporet skolestruktur, således at skolens pædagogiske credo kan varetages 
organisatorisk.  

• Skolebestyrelsen er ikke interesseret i, at skolen skal anvende lokaler på andre skoler, da 
undervisningstiden dermed anvendes på transporttid.  

• At Skoleforligskredsen samt forvaltning tager ansvar for det forhøjede optag af elever på skolen 
ved, at imødese og samarbejde om Skolebestyrelsens løsning, som sikrer stabilitet og ro for elever, 
forældre og personale.  

 


