
Referat af  bestyrelsesmøde 
Manddag den 19.10.2020, kl. 17-19.00 

 

Tilstede: Forældre: Mette Nelund, Kristina, Lotte, Mie; Jan,  

Personale: Mette Bak Tang; Ledelse: Lise, Casper, Helle (ref.) 

Afbud: Mads Wachmann 

 

Besøg af elevrådet – punktet skydes til næste møde 

 

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

 

Punkter til orientering:  

 Nyt fra formanden: 

o Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Andreas Kampp Nøhr 

 

 Nyt fra ledelsen: 

o Status på hvordan det går med at opretholde en normal skoledag under corona-

restriktioner.  

o Restriktionerne har primært indflydelse på 

Muligheder for holddeling i galakserne; Tilbud af aktiviteterne i eftermiddagen og 

brug af faciliteter i Klub Kometen, aflysning af alle trivselsarrangementer i skoleregi. 

Gennemgående er det dog muligt at opretholde en skoledag indenfor disse rammer 

For personalet er coronarestriktionerne blevet en del af hverdagen, samtidig med at 

man også har fundet en måde at være sammen på indenfor disse restriktioner. 

o Udviklingssamtaler afholdes i november i alle galakser. I år tilknyttes 

udviklingsplanerne til udviklingssamtalerne. Det aftales at ledelsen udsender et kort 

skriv til alle forældre om årets udviklingssamtaler og udviklingsplaner.  

o På kommunalt niveau: 

  Der er igangsat en afdækning af specialundervisningsområdet i 

Frederiksberg med henblik på at udvikle flere mellemtilbud og bruge 

ressourcerne bedre.  

 Der arbejdes med en fælles vision for skoleområdet. På et tidspunkt vil 

skolebestyrelserne også blive inddraget i dette.  

 Nyt fra udvalg 

o Trafikudvalget: Mette nelund har sendt en henvendelse til Trafikudvalget / Jan E. 

Jørgensen ifht. opfølgning på forbedring af de trafikale forhold, herunder en modgående 

cykelsti, kiss and ride mm. 



o Det digitale råd: Mette indkalder det siddende råd med henblik på at genoptage 

aktiviteter og rekruttere nye medlemmer.  

o Trivselsforældre: Forslag fra Mie om at lave en ’drejebog’ for trivselsforældre med afsæt 

i materiale fra en trivselsforælder i Grøn Mælkevej. Mie og Lotte går videre med sagen.  

 

Punkter til beslutning: 

 Høringssvar til en eventuelt lukning af Christiansskolen. Det besluttes at udarbejde et kort 
høringssvar, som bakker op om beslutningen om lukning af Christiansskolen. Høringssvaret 
skal i øvrigt understrege, at området fortsat skal prioriteres og at opbakningen handler om 
bedre udnyttelse af ressourcerne. Jan udarbejder et udkast.  

 
Punkter til gruppearbejde: 

 Arbejde i strategigrupper: Kommunikationsgruppen; Partnerskabsgruppen, 
Traditionsgruppen. 
 

Evt. 
 

 

 

 

  
  


