
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Den 09.02.2021, kl. 15.00-17-00 Virtuelt 

 

 

Til stede. Kristina ; Kim, Jan, Andreas, Mette, Mie, Lotte, (forældre); Mette Bak Tang (medarb.), 

Casper, Lise og Helle (ref.)(ledelse 

 

Afbud: Mads (medarb. /barselsorlov) 

 

Godkendelse af referat fra det sidste møde. Referatet er godkendt. 

 

Punkter til orientering:  

 Nyt fra formanden: 

o Sidste skoledag og Dimission 9.åg: Der har været igangsat en proces med inddragelse 

af Elevråd og Rød 9 ifht. at finde en form på sidste skoledag og dimissionsfest. Input 

herfra tages op i Skolebestyrelsen i marts –med deltagelse af repræsentanter fra 

Elevråd og Rød 9 med henblik på finde den fælles ramme.  

o Skolefotograf: Vi træffer aftale med en ny fotograf om fotografering for skoleåret 

21/22. 

 Nyt fra ledelsen, herunder orientering om status på nødpasning og hjemmeskole: 

o Nødpasning og hjemmeskole: 

Nedlukningsperioden er gennemgående forløbet godt. Medarbejderne har lagt meget 

energi i at lave fjernundervisning med daglig kontakt til alle børn – og samtidig har der 

været nødpasning og enkelte hold her på skolen i hele perioden.  Teamene har arbejdet 

med fjernundervisningen indenfor en fælles ramme fra ledelsen ifht. grøn/blå/gul/rød 

o Aktuel status/Genåbning 

0. – 4. årg. er kommet tilbage. Godt at have børn tilbage på skolen igen. 

5. – 9. årg. stadig i fjernundervisning. Der er god kontakt og medarbejdere og børn 

hænger i. Der er oprettet hold på skolen for enkelte børn fra 6.-9. årgang på skolen. Her 

støttes de i fjernundervisning. Der er stor opmærksomhed på løbende at gøre 

fjernundervisningen motiverende for de børn/årgange, der stadig er fjernundervisning.  

 

 Ang. 9.klasses afgangsprøver: Der er truffet politisk beslutning om, at der kun 

afholdes afgangsprøver i dansk (skriftligt/mundtlig); matematik (skriftligt); engelsk 

(mundtligt). Øvrige fag er det standpunktskarakteren, der gælder.  Der udsendes 

besked til 9.årgangsforældre om orientering om prøver og undervisning i uge 7.  

-  



- Mette Bak Tang fortæller at personalegruppen i grøn og blå har glædet sig til genåbningen 

og gensynet med børnene. Der er mindre bekymring omkring smitte og håndtering af 

smitteudbrud. Personalet i gul/rød er ligesom børnene ved at være trætte af at være 

hjemme, men arbejder på løbende at ændre fjernundervisningen, så motivationen for 

børnene holdes oppe.  

 Ideer til fjernundervisning fremadrettet.  

o rammesæt socialt samvær omkring mindre grupper af børn i overbygningen 

o Ugentligt oplæg i overbygningen ved voksne ude fra virtuelt 

o Mulighed for at afholde virtuelle trivselsforældremøder /evt. det fælles 

personale/medarbejdermøde med et fælles oplæg 

 

 Orientering fra ledelsen i ørvrigt: 

Der er ansat ny skolechef i Frederiksberg: Katrine Thomsen, der kommer fra en stilling som 

sekretariatsleder i Skolelederforeningen. 

Børn- og ungedirektør Nina Eg har været på besøg på skolen og fået en grundig introduktion 

til skolens organisering og måde at arbejde på. 

 

Punkter til beslutning: 

 Beslutning om aldersblandet organisering i de blå galakser fra næste skoleår (materiale 
fremsendes inden mødet) 

- Helle orienterer om begrundelser for indstilling til beslutning jf. det udsendte materiale 
Bestyrelsen kvitterer for det grundige arbejde, som oplæg til beslutning.  
 

- Kommentarer/input til videre arbejde: 
- Væsentligt med en fælles tilgang/struktur til hvordan der fortsat arbejdes med 

aldersblanding i de blå galakser for at sikre en fælles form. 
- Fremadrettet opmærksomhed på hvad aldersblanding betyder i gul/rød 
- Hvordan og hvornår forventer vi at skolens særlige læringsmiljø afspejler sig i de 

systematiske evaluering af trivsel og faglighed (kvalitetsrapporten) 
- Hvordan udvikler vi strukturer til at følge og sikre det enkelte barns progression – også i 

dokumentation til forældre 
- I et forældreperspektiv kan ændringen forhåbentlig indebære opbygningen af stærkere og 

mere kontinuerlige forældrefællesskaber  
- Behov for afklaring/senere drøftelse af trivselsarbejdet ifht. hjemgrupper og galakser i blå 

galakser. 
 

- Bestyrelsen vedtager enstemmigt ledelsens indstilling til beslutning.  
 

 Timefordeling for det næste skoleår 
- Lise orienterer. SpG følger gennemgående det vejledende timetal for Frederiksberg 

Kommune. Det indstilles om at der søges om afvigelser på 2 punkter: 



- 3. årgang: ugentlig timenorm på 30 timer, fremfor det vejledende timetal på 27,5. 
Begrundelsen er at 3 årg.s timetal i højere grad flugter 4. og 5. årg.  

- 7. og 8. årgang: Ansøgning om ugentligt timetal på 33,5 timer mod vejledende timetal på 35 
timer. Begrundelsen er at kunne omlægge til 2 lærer timer i 1,5 time ugentligt. 

- Begge dele har er en videreførelse af praksis for skoleår 21/22. 
- Indstilling vedtages enstemmigt. 

 
Punkter til drøftelse 

 Input til Frederiksberg kommunes masterplan for Fremtidens skole samt nedsættelse af 
udvalg der kan udarbejde vores svar. 

- Mette orientere om baggrunden for nedsættelse af udvalg: 
- Lotte, Kim og Mette danner et udvalg og rundsender forslag til udtalelse til kommentering i 

den øvrige bestyrelse.  
 

Evt.: Ingen punkter til eventuelt.  
 

 

 


