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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mandag 28.01.2019 kl. 17.00-19.30  

 

 

Tilstede:  

Forældrerep.: Kim Natour; Jan, Lotte Hvid, Mie, Bjørn,  Mette Nelund 

Medarbejderrep.: Mette Bak Tang, Mads Wachmann 

Ledelsesrep.: Lise Ammitzbøll La Cour, Casper Gregers, Helle Bjerg 

Afbud fra Marie 

 

Dagsorden 

Punkter til orientering 

- Opsamling fra følgegruppemødet med By- og Miljø og Undervisningsudvalget 

- Nyt fra formanden 

- Nyt fra ledelsen, herunder Klub og SFO  

- Nyt fra medlemmerne 

Punkter til drøftelse 

- Proces omkring revidering af fødselsdagsprincipper samt møde for trivselsforældre 

 

Punkter til beslutning  

- Høringssvar om rygefri skole, se bilag 1 

- Høringssvar om autismerække på La Courvejens skole, se bilag 2 

- Godkendelse af revideret forretningsorden, se bilag 3 

- Godkendelse af årshjul, se bilag 4 

Herunder etablering af underudvalg 

 

 

Punkter til orientering: 

 

Orientering fra følgegruppen vedr. byggeri: 

- Forvaltningen arbejder videre med at løse trafiksikkerheden på Henrik Steffensvej 

- P-kælderen er endnu ikke taget i brug.  

- Repræsentanter for følgegruppen har haft møde med Jan E. Jørgensen og repræsentanter fra 

forvaltningen og har fremvist skolegården og shared space på Henrik Steffensvej. Formålet med mødet 

var at vise de nye faciliteter, men også gennemgå de problematikker, der fortsat er omkring anvendelsen 

af Henrik Steffensvej som shared space i skoletiden.  

- Følgegruppen har kontaktet Undervisningsudvalget ved Henrik Windfeldt ang. den videre indretning af 

skolegården, herunder indretning af de ny tilkøbte og lejede arealer til udvidelse af skolegåren, samt 

adgang til skolen omkring P-kælderen.  

 

  



Nyt fra formanden: 

Orientering om Folkeskolekonferencen d. 05.12.   

- Et fælles arrangement mellem forvaltningen og FLF. Temaet var folkeskolens udvikling og status på 

reformen. Der var blandt andet oplæg ved Mette Bak Tang om at være folkeskolelærer; samt ved 

elevforeningen på Frederiksberg om elevernes manglende motivation i folkeskolen.  Et gennemgående 

tema var, hvad folkeskolen skal styres efter og måles på i forhold til at løse sin opgave. Bestyrelsen ser 

konferencen som en god anledning til at møde politikere, samt bestyrelsesmedlemmer og ledelser fra 

øvrige skoler i Frederiksberg kommune i forhold til at opbygge relationer og netværk i kommunen.  

- Orientering fra Mette Nelund om kommunalt formandsskabsmøde for skolebestyrelserne. Det 

væsentligste dagsorden var implementeringen af AULA som den nye kommunikationsplatform, der 

erstatter Skoleintra fra skoleåret 19/20.  Der er behov for at indtænke AULA i arbejdet med principper og 

arbejdsgange for kommunikation. På mødet var der enighed om, at holde den elektroniske kommunikation 

mellem skole og hjem/forældre, samt skole og elever på et minimum.  

 

Orientering fra ledelsen: 

- Lise orienterede om den årlige kvalitetssamtale mellem forvaltningen v. Gorm Bagger Andersen og 

ledelsen om skolens status.  

- Der blev peget på behovet for at arbejde med en kommunikationsstrategi med nye og nuværende forældre 

som en del af målgruppen efter hårde opbygningsår, hvor der er fokus på gode historier om skolens 

indhold. 

- Ledelsen har i uge 4 afholdt sit årlige ledelsesseminar. Her blev der arbejdet med en samlet 

udviklingsstrategi for de kommende 2- 3 år. Desuden blev årsplanlægning af skoleåret 19/20 planlagt.  

- Aktuelt gennemfører elevrådet en kampagne for renere toiletter. Her kåres vinderen blandt galakserne 

mandag d.04.02. – og Frederiksberg Bladet dækker begivenheden.  

- Orientering om et fælles møde for forældre og personale om skolens pædagogik og faglighed den 28.2. 

hvor professor Jeppe Bundsgaard deltager..  

 

 

 

Drøftelse af Proces omkring revidering af fødselsdagsprincipper samt møde for trivselsforældre 

- Det foreslås: 

o  at skolebestyrelsen to gange årligt (efterår og forår) afholder fælles arrangement for alle 

trivselsforældre med henblik på at styrke trivselsforældrenes rolle og samarbejdet mellem 

bestyrelse og trivselsforældre.  

o at første arrangement afholdes i marts 2019.  

o at fødselsdagsprincipperne vil blive sat til drøftelse på baggrund af konkrete erfaringer rundt 

omkring i galakserne.  

- Det drøftes, hvorvidt fødselsdagsprincipper skal tages op til drøftelse på et møde blandt trivselsforældrene 

og hvorvidt dette skal være omdrejningspunktet for et sådant møde. Der er opbakning til ideen om et 

fælles møde med mulighed for erfaringsudveksling mellem galakserne. Det foreslås, at der arbejdes mere 

principielt og grundlæggende med spørgsmålet om trivselsforældrenes og trivselsarbejdets rolle i skolen.  

- Det besluttes at gå videre med planen om afholdelse af et fælles arrangement for trivselsforældre i marts 

2019. Der nedsættes et underudvalg bestående af Mie og Lotte, samt Mette. Lise er ledelseskontakt.  

 

Punkter til beslutning  

- Høringssvar om autismerække på La Courvejens skole, se bilag 2. 

- Bestyrelsen bakker op omkring forslaget om oprettelse af et specialtilbud i tæt tilknytning til normalområdet 

. I høringssvaret påpeges det i øvrigt, at tilbuddet bør oprettes i tæt samarbejde med La Courvejens 

skolen, herunder skolens ledelse, personale og bestyrelse.  

  



- Høringssvar om rygefri skole, se bilag 1 

- Skolens MED-udvalg bakker op om en total rygefriskoledag for personalet med henblik på ensartethed i 

hele kommunen. MED-udvalget har i øvrigt påpeget en række tiltag i forbindelse med implementering af 

rygefriskoledag.  

- Bestyrelsen har vedtaget følgende input til høringssvaret 

o Opbakning til forslaget om rygefri skoledag 

o Påpegning af at skolen orienterer forældrene og at det er deres opgave at sanktionere elever ved 

overtrædelse af forbuddet.  

o Rygepolitik og rygeproblematikker for eleverne tages op på forældremøder på overbygningen.  

 

- Godkendelse af revideret forretningsorden 

Forslaget er vedtaget.  

 

 

- Godkendelse af årshjul, se bilag 4 

o Herunder etablering af underudvalg 

- Forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde fremlægges, indeholdende specifikke emner, som bestyrelsen 

tager op i dette kalenderår. Udviklingspunkter er her Ordensregler/leveregler og Digital dannelse. 

Derudover er der en række løbende sager, som er obligatoriske.  

- Det vedtages at: 

o  Årshjulet udformes med en tydeligere skelnen mellem faste punkter og prioriterede 

udviklingspunkter 

o At holde fast i udviklingspunkter for kommende skoleår fastholdes. Herunder et ønske om at 

fastholde et udviklingspunkt i forhold til samarbejde med omverdenen. 

o At koordinere skolebestyrelsens årshjul med et årshjul for samarbejdets med trivselsforældrene.  

Det betyder, at skolebestyrelsens møde med nye trivselsforældre flyttes til slutningen af 1. kvartal. 

Der er et ønske om, at forældremøderne ligger så hurtigt som muligt i det nye skoleår, så 

trivselsarbejdet kan komme i gang. 

o Der nedsættes underudvalg; Brug af skolen i fritiden/samarbejde med omverdenen: Kim, Jan, Mie 

og Casper, Digital Dannelse: Mads, Mette, Lotte, Leveregler: Mette BT, Bjørn, Marie, Lise, 

Følgegruppe: Mette, Jan samt forældrerepræsentanter.  


