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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 24.09.2018 kl. 17.00-19.30  

 

Til stede: 

Mette Nelund 

Lotte Hvid 

Susanne Bonde 

Jan Luxhøj 

Bjørn Rasmussen 

Marie Fryland 

Kim Natour Svendsen 

Maria Stignæs-Eriksen 

Mads Wachmann (medarbejder) 

Mette Bak Tang (medarbejder) 

Lise Ammitzbøll La Cour (ledelse) 

Helle Bjerg (ledelse) 

Casper Gregers (ledelse) 

 

Afbud: 

Mie Boyd Rubeck 

Kristina Steinbock 

Velkomst og præsentation af dagsorden 

- Konstituering af ny bestyrelse,  valg af formand, næstformand og suppleanter 

- Arbejdsprocedure for bestyrelsen 

- Hvad bruger vi tid på? 

- Status på arbejdsgrupperne 

- Årshjul for skolebestyrelsens arbejde  

Konstituering af ny bestyrelse: 

Orientering om ramme for konstituering af bestyrelsen:  

- Der skal vælges formand, næstformand, 5 repræsentanter og 3 suppleanter. 

- Præcisering af rolle som suppleant: Suppleanter deltager ikke i møder, jf. styrelsesvedtægter. Kan 

være fuldgyldige medlemmer af arbejdsgrupper og kan deltage i møder vedr. specifikke punkter.  

 

  



Bestyrelsen er konstitueret som følger: 

Mette Nelund (formand) 

Lotte Hvid (næstformand) 

Jan Luxhøj Svendsen (medlem) 

Maria Stignæs-Eriksen (medlem) 

Marie Fryland (medlem) 

Kim Natour Svendsen (medlem) 

Mie Boyd Rudbeck (medlem) 

Kristina Steinbock (suppleant) 

Susanne Abel Bonde (suppleant) 

Bjørn Rasmussen (suppleant) 

 

Arbejdsprocedurer for bestyrelsen: 

Orientering om bestyrelsens hidtidige arbejdsprocedurer, herunder arbejdsgrupper, intern og ekstern 

kommunikation og dokumentation; dialogmøder med uddannelsesudvalget. 

 

Vedr. dagsorden: Det vedtages at arbejde videre med den faste dagsordens form. Forslag om tilføjelse af 

følgende punkter:  

- Punkter til næste møde jf. årshjul og eventuelle ønsker om punkter 

- Eventuelt 

- Orientering fra bestyrelsen 

 

Vedr. årshjul: Der er en række faste punkter i bestyrelsens arbejde, herunder budget, timefordelingsplan, 

høringssvar mv. Derudover skal bestyrelsen vedtage hvilke særlige sager, som bestyrelsen ønsker at arbejde 

med i løbet af dette skoleår. Forslag om at bestyrelsen også inddrages i det strategiske arbejde med 

rekruttering.  

 

Ang. nedsættelse og prioritering af arbejdsgrupper i den kommende fireårige periode:  

Den samlede bestyrelse inkl. Suppleanter arbejder videre med dette på et fælles møde fredag d. 23.11. kl. 

15.00. Her fastsættes en mødekalender og arbejdsgrupper for 18/19 og på sigt. 

 

Mødekalender for bestyrelsens arbejde 

24. september  

5. november 

23. november - workshop 

3. december 

28. januar 

21. februar 

25. marts 

23. april 

21. maj 

18. juni 

 

  



Status på aktuelle arbejdsgrupper:  

Følgegruppe for Byggeriet: 

Følgegruppen er nedsat af forældrerepræsentanter og ledelse med henblik på at følge byggeriet, herunder 

trafikforhold. Gruppen arbejder med tæt kommunikation med forvaltningen. Fremadrettet er gruppen delt i 

to: Fokus på trafikale forhold og Fokus på byggeriet.  

 

Det digitale Råd 

 

Toiletudvalg: 

Arbejder med fokus på at forbedre toiletforhold på skolen. Dette sker på baggrund af henvendelser fra 

Elevrådet og forældre og en generel opmærksomhed på toiletforhold. Der er behov for både at lave 

ordensregler og forbedre adfærdsnormer, tryghed og hygiejne omkring toilet.  

Aktuelt er der taget til konkakt til Søndermarksskolen for at lære af deres indsats ifht. forbedrede 

toiletforhold.  

 

Skolehaveudvalg:  

Udvalget har afventet færdiggørelse af byggeriet med henblik på at anlægge skolehaver på taget og trappen. 

Der skal søges midler og arbejdes videre med den specifikke anlæggelse af skolehaver. 

 

Punkter til orientering: 

- Opsamling fra mødet med By- og Miljø og Undervisningsudvalget: Henstilling vedr. kapacitet og 

trafikforhold er taget til efterretning.  

- Nyt fra formanden: 

o Fejring af lærernes/personalet dag d. 5.10. Forslag om at gentage form fra tidligere år – med 

kaffevogn, sedler fra børnene, banner, formanden skriver til personalegruppen, bestyrelsen er 

repræsenteret.  Vi gentager succesen fra forrige år.  

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

o Skoleåret – herunder de mange nye medarbejdere er kommet i godt i gang. 

o Den gule galakse er også kommet godt i gang. Vi er godt i gang med at etablere en ’gul 

eftermiddag’ målrettet de gule børn. Dette arbejde forestås af Benjamin og Mac fra gult team, 

som etablerer et gult miljø i Fællesrum. 

o Projektbaseret Læring er det fælles udviklingsfokus for personalet i år. Dette suppleres af 

kompetenceudviklingsforløb for dansk- og matematikfaggruppen. 

Punkter til drøftelse: 

- Udarbejdelse af proces for vedtagelse af princip vedrørende udeordning for udskolingsbørnene. 

- Drøftelse af proces vedr. udskolingsbørnene, herunder høring/input fra elevrådet.  

- Elevrådet inviteres til deltagelse på næste møde. D. 5.11.  

- Nedsættelse af en forberedende gruppe vedr. spørgsmål til elevrådet:  Lise, Lotte, Marie, Bjørn (supp), 1 

medarbejder fra gult team. Lise orienterer Bjørn og medarbejder. 

 

Punkter til beslutning: 

- Godkendelse af brev fra Frederiksbergs folkeskolers skolebestyrelser  mod budgetbesparelser (bilag 1):  



o Brevet er afsendt med henblik på at indgå i de videre budgetforhandlinger. Formandskabet 

oplever at et fælles brev fra alle skolebestyrelser har været et positivt tiltag, som har haft effekt i 

forhandlingerne. 

o Samarbejdet på tværs af bestyrelser fortsættes fremadrettet.  

o Det henstilles til at der næste år lægges et bestyrelsesmøde forud for budgetforhandlingerne 

med henblik på en fælles indstilling fra skolebestyrelsen.  

- Høringssvar vedrørende skoledistrikter (bilag 2)  

o Dette er et tilbagevendende punkt. 

o Kim er tovholder på udarbejdelse af høringssvaret til godkendelse i bestyrelsen. Frist d. 08.10.  

o Høringssvaret skal pointere:   

 At et kontinuerligt optag på tre klasser er væsentligt for at sikre stabilitet 

 At der bør være en margen/buffer i forhold til at kunne optage modtagebørn løbende 

 At det i et forældreperspektiv generelt er uhensigtsmæssigt at justere skoledistrikterne 

årligt. 

 

Eventuelt: 

- Generel problematik omkring udlån/rådighed over bøger til frilæsning, herunder problemer med 

bortkomne biblioteksbøger, når børnene medbringer bøger. Punktet tages op senere. 

- Forslag om at skabe adgang til sale i skolen i fritid/weekender. F.eks. ved oprettelse af en forening, evt. i 

samarbejde med klubben. Formålet kunne være at skabe bedre adgang for skolens børn for adgang til 

ude/indefaciliteter også i fritiden. Ideen bør videreudvikles i tråd med skolens værdigrundlag. Der 

nedsættes et udvalg bestående af Kim, Marie og Casper, som forbereder et punkt, der sættes på mødet 

d. 05.11.  

 
 
 


