
Skolebestyrelsesmøde nr. 69 den 1/3 – 2018 kl. 17.00 – 20.00 i A-huset (SFO). 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Sara. Jacob M, Connie,  Line, Dorthe, Mikkel, Lotte, Helene, Karla (næstformand), Torben  

Suppleanter: 

Afbud: Claus, Mikkel, Connie, Karla          Gæster: Annette    Ej mødt:  

Mødeleder: Morten    Referent: Helene     Bespisning: Lotte 

Dagsordenspunkter: 

Nr.: Tid Punkter Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 

 

Tovhol

dere 

Forberedelse 

1 17:00 
17:05 

Gennemgang af dagsorden Orientering & spørgsmål 
 

  

2 17:05 
17:25 

Regnskab 2017 og Status 
på bygninger 

Gennemgang og orientering 

Regnskab: 

Det simplificeret slutregnskab for 2017, for skole, SFO og klub er rundsendt. Alle budgetter er landet rigtig fint.  

Bygninger: 

Bygning D er færdig og klar til at blive taget i brug. Skolen har valgt at købe nyt interiør til billedkunst. I Drama  

er vinduerne færdige og rummet rengøres. I B byg. Er fysik lokalet er taget i brug igen, da en måling har vist at der 

 ikke var skimmelsvamp alligevel. 

I byg. C renses der for skimmelsvamp i bogkælderender. Det er færdigt i uge 12. Efterfølgende skal der skydes plader 

 ind i fundamentet for at stoppe opstigende fugt. Der bliver i øjeblikket skiftet gulv i klasserummene i byg. C. processen 

forventes færdig inden sommerferien. 

Skimmel-undersøgelse at A-Huset har fundet bakterievækst i garderoben i kælderen som undersøges yderligere årsagen er 

for dårlig rengøring. Skolen har som indsats valgt at få synlig rengøring og en ekstra årlig hovedrengøring.  SB opfordrer  

til at vi følger rengøringen og melder tilbage på for dårlig rengøring. SB foreslår at vi italesætter problemstillingens på 

 næste formandsrådsmøde, for at undersøge om der er andre der oplever øget rengøringsproblemstilling-så vi kan gøre 

fælles front. 

Ledelsen har valgt at sige nej tak til at benytte villaen på Thorvaldsensvej, vi mener ikke at det er sandsynligt at al 

skimmelsvamp kan fjernes og holdes væk. Vi rykker hellere lidt rundt og dropper bogkælderen i byg.C så vi kan benytte 

lokalet   

På Tempeltræet har skimmelhunden markeret 5 steder, der undersøges nærmere. 

AT-påbud omkring klima der er møde den 2/3 med ny serviceleder og ingeniør omkring nyt udbud af AT-påbud 

 

AN  

3 17:25 
17:40 

Klassesammenlægninger  Status og orientering  

Der er udarbejdet opdaterede principper for klassesammenlægninger som blev gennemgået. BS tilkendegiver at 

der kan arbejdes efter de nye principper, men disse kan først endeligt godkendes på næste møde.  

LW principper for 

klassesammenlæ

gninger/ 

4 17.40 
18:00 

Nyt fra Elevrådet Orientering 

LW har holdt elevrådsmøde og sat gang i søgninger til trivselspuljen. Derudover har Elevrådet fået 25.000.- som 

de selv kan budgettere med til trivsel for alle klasser. De er i øjeblikket i gang med at diskutere sig frem til hvad 

det skal være. Der er fokus på dækningsdøde zoner, hygiejne, skolebal og elevrådsside i BÜ bladet.. Claus og en 

LW  



 

lærerrep? vil afholde møder fremover. Claus er tovholder på skolebal 

5 18:05 
18:45 

Høringssvar - 

kvalitetsrapport 

Drøftelse 

Der skal svares på skolens kvalitetsrapport. Både på skolens resultat og på rapportens struktur. Lars laver et udkast til  

svar på rapportens fire spørgsmål. 

LW  

6 18:45 
19:20 

Ledelsens internat – 
organisering kommende 
skoleår 
 

Præsentation og Orientering 

LW fremlagde pointer omk. mødelogistik og logistik omkring ”andre opgaver” fra ledelsesinternat. SB stillede 

spørgsmål om de mange møder og andre opgaver vil have indflydelse på undervisningen. Vi ser mødelogistikken 

som en forudsætning for at undgå indflydelse på undervisningen. Der vil være fremlæggelse af vikarforbrug 

hvert kvartal   

LW  

7 19.20 
19.30 

EVT. MINUDDANNELSE 

SB fremlagde pointer fra møde om revitalisering af minuddannelse. AULA starter i august 19  og der vil være 

direkte forbindelse til minuddannelse. Frederiksberg kommune får adgang til at prøve AULA-systemet mellem  

jan.- april 2019. SB opfordrer til at der snart kommer info om minuddannelse og eventuelt Aula.  

SB har en bekymring om AULA og den ressource der kræves fra skolenat implementere platformen. 

SB efterspørger elevplaner inden næste skole/hjemmøde. minuddannelse tages op på næste møde 

  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:  Fritid - SFO – P4C - Klub – Synlig læring - minuddannelse 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


