
Skolebestyrelsesmøde den 25/3 – 2021 kl. 17.00 – 20.00 Personalerum (B bygning) + mulighed for digital deltagelse. 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Line, Brit, Maria, Christina, Camilla, Helene, Carsten, Mette, Dorthe, Mikkel, Malte, Mie     

Suppleanter: Solveig  

Afbud:                             Gæster: Anders 

Mødeleder: Morten / ?                   Referent:  Carsten    Bespisning: skolen 

Dagsordenspunkter: 

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

 

Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Gennemgang af dagsorden 
 

Velkommen ?  

2 17.05 
17.30 

Rigets tilstand Orientering fra skoleleder. 
5.-9.årgang tilbage på skolen 50% af tiden. 
Skolens bygninger må kun belægges 50% i hele tidsrummet med 5.-9.årgang. 
Der er valgt en model, hvor årgangene møder en halv skoledag hver dag. 
Bestyrelsen bakker op om modellen, idet denne understøtter trivslen godt og skaber 
en sikker ramme. 
 
Der er mange projekter i gang i udearealerne, dette har været muligt med mere plads 
til at gøre noget i hjemsendelsesperioden. 
 
Der er oprettet testcenter for alle ansatte og alle børn over 12 år. Det anbefales af 
sundhedsmyndighederne, at børn og voksne bliver testet to gange om ugen.  
 
Der har været afholdt udviklingsdag for udskolingen og senest for mellemtrinnet, hvor 
der er arbejdet med udviklingsspor for afdelingerne. 
 

LW  

3 17.30 
18.10 

Mellemformer Med deltagelse af Nina Eg Hansen, Børne- og ungedirektør og Katrine Thomsen, 
skolechef 
Punktet udgår, da Nina og Katrine har meldt afbud. 
 

LW  

4 18.10 
18.35 
 

Klassesammenlægning 1.årgang Processen for sammenlægning 
Handlinger fra SB 
 
Morten redegør for optakten, hvor den ændrede frafaldsprocent gør, at årgangen 
ligger 0,4 barn fra at kunne beholde fire klasser. 
Skolebestyrelsen har forfattet et brev til borgmester og undervisningsudvalget. 
Kontaktforældrene fra 1C har ligeledes skrevet til politikerne. 
 
Holdninger til sammenlægning og aktioner/formen for en videre proces drøftes. 
Der er overvejende enighed i skolebestyrelsen om at gå videre i en kamp om at 
fastholde tildeling af økonomi til 4 klasser. 

Morten  



Sideløbende skal der arbejde med forberedelsen af en eventuel klassesammenlægning 
med nedsættelse af styregruppe med repræsentanter fra ledelsen, lærere og 
pædagoger fra årgangen, samt et medlem fra skolebestyrelsen. 
 
Forslag til at en forældre med erfaring fra en tidligere klassesammenlægningsproces 
deltager på et forældremøde. 
 

5 18.35 
18.40 

Kort pause    

6 18.40 
18.55 

Nyt fra elevrådet Nyt fra elevrådet 
 
Mie og Malte fra elevrådet har arbejdet med en ny struktur for elevrådet, der kan være 
med til at skabe større engagement blandt eleverne. 
Der skal arbejdes i underudvalg, som eleverne kan tilmelde sig til, og Malte har udviklet 
en app, der skal bruges i tilmeldingsprocessen. 
Overskrifterne for udvalgene er: 
Fællessamlinger 
Det fysiske miljø 
Bæredygtighed/grønt råd 
Superpatrulje 
Foodtruck 
IT og innovation 
 
Der vil være en frekvens af udvalgsmøder sideløbende med møder i elevrådet. 
 

Malte/Mie  

7 18.55 
19.10 

Vikaropgørelse Marts Input fra ledelsen om ny opgørelse af vikarforbrug opdelt i kategorier 
 
Opgørelse for første kvartal 
Det skolen kan styre – 49 lektioner, 7,5% 
Pålagt udefra: 0% 
Personaleret – 599 lektioner, 92,5% 
Det totale fravær i forhold til skolens samlede undervisningstimetal i perioden er ikke 
opgjort, men skal fremover fremgå at opgørelsen. 
Det undersøges, om vikarudgifter kan opdeles på afdelingsniveau. 
Opgørelsen over Covid-19 relaterede vikarudgifter og andre Covid-19 relaterede 
udgifter er også opgjort. 

LW/Anders  

8 19.10 
19.25 
 

Status på rygepolitikken Siden indførelse af rygefri skole- og arbejdsdag er blevet indført i kommunen, opleves 
generelt ikke børn i skoledagen, der ryger. Ligeledes opleves ikke personale, der ryger i 
arbejdstiden. 
Der er opmærksomhed på brug af snus i de ældste klasser. 
 

LW  



 

 

9 19.25 
19.55 

Bæredygtighed Skolens arbejde med bæredygtighed 
Der er stor politisk fokus på bæredygtighed i på Frederiksberg. 
Der er politisk ønske om, at skolerne på Frederiksberg skal opnå et grønt flag. 
 
I elevrådet er der størst opbakning fra mellemtrinseleverne til at arbejde med 
bæredygtighed. 
LW fremlægger en oversigt over de projekter, der ligger til skolen i arbejdet med 
bæredygtighed; 
FNs verdensmål, Food truck, affaldssortering, skolehaver, markedsplads for genbrug, 
re-design, klimacykel, grønt tag på Bülowshallen 
 
Fora under bæredygtighed; 
Elevrådet, grønt råd 
Spiregrupperne 
Science fællesskab 
 
Der er ønske om at nedsætte et bæredygtighedsudvalg. 
Bæredygtighedsudvalget skal være med til at kvalificere de forskellige processer under 
arbejdet med bæredygtighed og have en sammenhæng med grønt råd. 
Deltagere; Solveig, Mie, Malte, Line, Camilla, Lars, Helene 
 
Udvalget præsenterer forslag til videre aktion på næstkommende møde i 
skolebestyrelsen. 

LW  

10 19.55 
20.00 

Evt.    

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


