
Skolebestyrelsesmøde nr. 89 den 19/2 – 2020 kl. 17.00 – 20.00 Kontor i B-byg. 
Deltagere: Lars, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Line, Hanne, Helene, Carsten, Mette, Dorthe, Neo, Signe, Malte      

Suppleanter: Britt 

Afbud: Berit, Anne, Line     Gæster: Annette         Ej mødt:  

Mødeleder: Morten    Referent:  Carsten    Bespisning: skolen/Annette 

Dagsordenspunkter: 

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

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Velkommen og gennemgang af dagsorden 
 

Orientering & spørgsmål 
  
 

Morten  

2 17.05 
17.15 
 

Dagsorden Kontaktforældremøde Bekræftelse / fastlæggelse  

Dagsorden vedtaget 

Morten + 
LW 

 

3 17:15 
17:30 
 

Rigets tilstand 
 
 
Herunder præsentation af ny Suppleant 

Orientering fra skoleleder. Nyt på skolen – nye tiltag/planer, udfordringer, hvad går godt. 
 
Introduktion af Britt, suppleant i skolebestyrelsen 
 
Seneste personalemøde for lærerne: 
Fagfordeling for næste skoleår 
Budget 2020 
Registrering af ulovligt elevfravær og procedurer (dette skal behandles på 
bestyrelsesmøde) 
 
Elevsager med en konstant volumen 
3. samt 7. årgang, hvor elevtallet et lavt 
Rettelse til oplæg om skoleforlig: 1 lektion ekstra i udskolingen bliver ikke fra næste 
skoleår, men med en indfasning på 2-3 år 
Ny struktur for basishold i Frederiksberg, Bülowsvej skal fra næste skoleår have basishold 
både på indskolingen og mellemtrinnet.   
 
Klimasikringsprojekt i C gården. Skolen indkaldt til 1.møde om projektet 
 
Skolens nye instagram profil – skolenbulowsvej 

LW  

4 17:30 
18:00 

Økonomi  
Vikarstatus 
 

Regnskab 2019. 
 
Regnskab 2019 for skole, SFO og klub gennemgås 
Vikarmidler forbrugt 2.kvartal skoleåret 2019-20 
Nyt system til registrering giver ikke samme detaljeringsgrad for visning af årsager til 
fravær. Registrering skal drøftes på kommende møde. 
  

Lars og 
Annette 

Læs bilag 



5 18:00 
18:20 

Valgproces Valgbestyrelse nedsættes + udkast valgforløb præsenteres 

Er der medlemmer, som vil arbejde i en kampagnegruppe. 

Kanaler: 

 Via kontaktforældremøde 24.februar 

 Via AULA 

 Morgensang en fredag i indskolingen 

 

Hvad er vores holdning til muligheden for valgperioder på 2 år jf. skoleforliget? 

 

Tre nye pladser i skolebestyrelsen pr august 2020. Drøftelse af valgforløb med inddragelse 

af markedsdagen, hvor kandidaterne kan komme til orde og i dialog med forældre. 

Valgmøde bliver afholdt 16.30-17.30 på markedsdagen 

Valgbestyrelse; LW, Morten, Signe   

Kampagnegruppe; LW, Britt,     

 

Lars  

6 18:20 
18:35 

Nyt fra elevrådet Mulige emner: Sundhedspolitik, røgfri dag. Nyt ift trivselspuljen. 

 

Punkter fra sidste elevrådsmøde: 

Skolemad, mad der roder rundt i kasserne  Forslag til at elevrådet skriver til Agnes mad 

vedrørende rod i madkasserne 

Rygepolitik, det drøftes i elevrådet hvordan der kommunikeres til elever og forældre 

Boldskemaer - tider på banerne  

Idepostkasse til elevrådet på markedsdagen 

Quiz om skolen på markedsdagen  

Indsamling til røde kors 

Elevrådet ønsker at bruge penge på Zoo kort  

Revitalisering af Skolebal  

Nye bøger til biblioteket (der er afsat midler til indkøb af dette i budget 2020) 

Adfærd i C bygning bl.a. i det nyindrettede rum i C kælderen 

 

Kommende møder med fokus på sundhed: ”sukkerpolitik”, bevægelse 

Neo +Malte  

7 18:35 
19:05 
 

Markedsdag 

 

 

Orientering om markedsdagen 

 

Der skal findes en kontaktperson fra hver klasse til markedsdagen 

Jacob  



Boder; Elevrådets quiz, valgbod, Musikskolen, billedskolen, tempeltræet, hollandsk aktion, 

lærerbandet, klasseboder, kinjama 

 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor model for tilskud til 8.klassernes 

lejrskole skal besluttes. 

8 19.05 
19.25 
 

Lejrskoler på hvilke årgange? 

 

 

Lejrskoleplacering i afdelingerne på 3,6 og 9.årg – Hvad betyder det resursemæssigt? 

Der skal laves en ansøgningen til Frb.  

Hvornår eksekveres beslutningen fra tidligere? 

 

Der skal ansøges om dispensation fra styrelsesvedtægten, idet der som udgangspunkt kan 

afholdes lejrskolen 1.-5.årg og 7.-9.årg 

 

Løsning er drøftet og der arbejdes på en model for indfasning 

 

LW  

9 19.25 
19.45 
 

Status Subteams Hvor er vi i de forskellige arbejdsgrupper? Videre proces ft. 

 Skole/hjem og kommunikation, er i opstart, oplæg på næste møde 

 Elevtrivsel ny gruppe, arbejder videre med det, der har været igangsat af gruppen, 

bl.a. oplæg fra Louise Klinge om relationskompetence, folder om trivsel på skolen 

(nyt medlem til gruppen; Signe)     

 Vikarkvalitet (tidligere arbejdsgruppe) 

Ledelsen udsender papir, der rammesætter vikarernes arbejde  

 

   

 

Medlemmer i 

teams 

 

10 19.45 
20:00 

Evt. + underskrivning referat 
 

Mobilpolitik – ønske fra udskolingen 

Baggrund for ønsket om mobilfri udskoling ved LW. 

Punktet sættes på næste møde 

 

Skolens nye hjemmeside – skolenbulowsvej.aula.dk -> promovering + dybde i indhold 

Orientering ved LW, siden er i opstart og skal udbygges 

 

Ledelsen undersøger muligheder for sikkerhedstiltag ved cykelindgang i forbindelse med 

forældrehenvendelse. 

Alle  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske:    



 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


