
 Skolebestyrelsesmøde nr. 82 den 13/05 – 2019 kl. 17.00 – 20.00 Personalerum – B bygning. 
Deltagere: Lars, Morten, Berit, Johannes, Jacob G, Kamma, Dorthe, Anne H, Neo, Helene, Line 

Afbud: KS, LO, Signe           Gæster:              Ej mødt:  

Mødeleder: Ordstyrer      Referent:     Bespisning: skolen 

Dagsordenspunkter: 

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

 

Tovholdere Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Gennemgang af 
dagsorden  

Orientering & spørgsmål 
Valg af mødeleder 
 

Morten  

2 17.05 
17.25 

Oplæg om 
rettighedsskolen 
 

Oplæg og drøftelse 

Johannes fremlægger hovedpointer for konceptet omkring at blive rettighedsskole i FN regi… Johannes har været 

på besøg i FN byen og snakket med skoleledere fra Ny Ellebjerg og på Langelinieskolen, som er rettighedsskoler. 

De forholder sig meget positivt til at være rettighedsskole selvom de har meget forskellige præmisser. Vi har 

mulighed for at besøge FN byen som bestyrelse, og de kunne være meget interesseret i at starte et samarbejde 

med en Frederiksbergskole. 

 

Det besluttes i bestyrelsen, at Red Barnet projektet afsluttes inden sommerferien, og vi er undersøgende på 

rettighedsskolen. DO, LW, NEO plus to elever mere, Johannes samt repræsentanter fra Klub og SFO deltager i et 

møde Christian, som er repræsentant or rettighedsskolerne. Ledelse og Johannes koordinerer en dato. 

 

Johannes Læs bilag  

3 17:25 
17:55  

16B oplæg Oplæg og drøftelse fra lærerne 
Ledelsens vurdering af nuværende ordning på 4.årg. samt ift. lærerne  
 
Paragraf 16B giver mulighed for at konvertere op til 2 lektioners understøttende undervisning til to-
lærerlektioner, og oplægget til ansøgningerne tager udgangspunkt i konvertering af 1 lektion pr. klasse. 
Derudover er ansøgningerne for et år af gangen. 
 
Lærerrepræsentanten forklarer om motivationen for at ønske om 16B – ansøgningerne bredt på årgangene fra 4-
9.klasse. De giver lærerne mulighed for et pædagogisk handlerum, og styrker mentorordningen til gavn for 
børnene. De giver samtidigt et fælles refleksionsrum, som kan være udviklende for den pædagogiske praksis.  
Ledelsen forklarer også bevæggrundene for at anbefale ansøgninger om konvertering af UUV timer, hvilket 
primært bygger på at bevare kvaliteten i mentorordningen. 
 
Der tages en runde med forskellige tilkendegivelser i bestyrelsen, hvor der drøftes forskellige holdninger og 
tilgange til 16B ansøgningerne. 
 
Der spørges ind til argumentationen i ansøgningerne, som går meget på de sårbare børn med særlige behov. 
 
Bestyrelsen understreger vigtigheden af, at linjer bliver bevaret, da det er blevet et særkende for skolen. 

DO / 
LW <evaluer> 

Læs bilag 



 
Et flertal i skolebestyrelsen stemmer ja til 16B ansøgninger efter afstemning, da bestyrelsen bakker op om 
lærernes ønske om et større pædagogisk handlerum. 
 
 Derudover er det en pointe, at klubbens udvidet åbningstid kan give mulighed for at styrke årgangens fællesskab. 
Kortere skoledage. 
 
”Formanden er uenig i beslutningen, og mener, at det foreliggende grundlag er mangelfuldt til at kunne udvide til 
alle årgange fra 4-9.klasse. En udvidet ansøgning er vejen til at presse linjerne yderligere set i lyset af den nye 
skoleaftale, så faren for at ødelægge skolens særkende er stor.” – Citat fra bestyrelsesformanden. 
 
”Elevrådsformanden vil på baggrund af elevernes tilkendegivelser understrege, at det vil give mere kvalitet i 
undervisningen, mere fritid og færre spildtimer” – Citat fra elevrådsformanden. 
 

4 17:55 
18:10 

Nyt fra elevrådet Orientering fra elevrådet 
  
Status fra sidste bestyrelsesmøde:  
Elevrådet ønsker at genetablere traditionen med at alle børn kommer i Zoo som fejring af skolens fødselsdag. Neo 
bringer det tilbage til elevrådet, om elevrådsbudgettet skal prioriteres til et zookort  
 
Eleverne i udskolingen ønsker at kunne anvende deres klasserum i alle pauser – frikvarterer og spisepause. Lars og 
Neo drøfter videre. 
 
Hvordan går det med planerne for midler bevilliget fra Trivselspuljen? 
   

Neo  

5 18:10 
18:30 

Klassesammenlægning 

– 8.årg. 
Status på proces samt bestyrelsens input til forældremøde den 14.maj 

 

Processen er i fuld gang, og det er gået ok – der afholdes forældremøde i morgen, hvor der skal laves aftaler for 

lejrskole på kommende 9.klasse samt findes tovholderfunktioner ift. markedsdagen. 

Processen og tidsperspektivet drøftes… i forhold til fremadrettede sammenlægninger. Det anbefales, at skrive om 

processen i Bülowsbladet. 

 

LW, Berit  

6 18:30 
19:00 

Lektiepolitik Præsentation af tanker, teori og skolens prioriteringer samt status på praksis 

Det drøftes om, hvorvidt der skal nedsættes en lille arbejdsgruppe, som kan kigge på en revidering af 

lektiepolitikken, med eventuelle justeringer. Der tages en runde blandt bestyrelsens medlemmer med 

tilkendegivelser om lektiepolitikken. Der spørges til, hvordan ledelsen udmønter og administrere politikken? – 

endvidere drøftes læsepolitikken som giver en forventning til en voksen-faciliteret læsesituation, hvilket kan være 

besværligt, at få gjort. 

Det kan være relevant at drøfte ”hvordan vi giver lektier for” 

Eleverne i udskolingen repræsenteret ved elevrådsformanden forholder sig positivt til at lave lektier 

 

Skolebestyrelsen efterspørger et oplæg fra ledelsen, om hvordan lektiepolitikken forvaltes, som evt. kunne 

fremlægges på SB møde i september og danne grundlag for de videre drøftelser.  

Morten (KS) Bilag 



 

7 19:00 
19:15  

 Orientering om plan for ny årgangsstruktur 

Uddrag fra sidste referat. 

Flyttedag betyder i år at kommende 4. og 5. klasse flytter ind i B-bygningen og kommende 6., 7., 8. og 9. klasse 

flytter ind i C-bygningen.  

 

KS  

8 19:15 
19:35 

Diverse Feedback - elevplaner ved skole/hjem (Hvad siger forældrene?) 

 

Tilbagemelding kommunikationsgruppen – grafisk identitet 

Rykkes til næste møde. 

 

LW og Anne  

9 19.35 
19.50 

Markedsdag Status og hvordan ser det ud med planlægningen/tilbagemeldinger? Behov for særlig informationstiltag? 

Praktik med betalinger? 

 

Det meste af planlægningen følger planen.. og Jakob fra bestyrelsen følger op. 

 

Jacob/Line  

10 19:50 
20:00 

Evt. 

Underskrivning af 
referat 
 
 
 

Bestyrelsens sammensætning – Formanden har snakket med suppleanten om at tilgå bestyrelsen, men denne 
har takket nej. Vi kan godt fortsætte i nuværende struktur, men formanden har valgt at trække sig som 
formand fremadrettet. Formanden bliver dog i som medlem i bestyrelsen.. 
 
 
Elevråd: Der er møde i morgen i elevrådet – vil gerne have Erasmus+ projektet igen. 
 
Berit: Der er en sag kørerne på mellemtrinnet 
 

  

      

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:  Gennemgang af principper, principper barns sygdom.  Flyttede emner: koncept for evaluering af §16B-tolærer 

ordning, status forvaltning mobilpolitik, status vedligeholdelsesplan,  Status projekter på skolen/implementering af skolereform. 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


