
Skolebestyrelsesmøde den 15/12 – 2020 kl. 17.00 – 20.00 Kontoret (B bygning). 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Line, Brit, Maria, Christina, Camilla, Helene, Carsten, Mette, Dorthe, Mikkel, Malte, Mie     

Suppleanter: Solveig 

Afbud: Line                            Gæster:  

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 Morten  

2 17:05 
17:20 

Præsentation af Camilla og Solveig 
Konstituering 

Præsentation af nye medlemmer i SB 

Camilla, nyt medlem af SB, har barn i 5.klasse og et kommende majbarn på skolen 

Solveig, valgt som suppleant, har børn i 6.klasse og 1.klasse.  

 

Valg af næstformand.  

Berit tiltræder. 

Morten  

3 17:20 
17:35 

Rigets tilstand 
 

Orientering fra skoleleder.  
Skolen er i en god situation, også økonomisk, og trods et meget anderledes år 2020, er 
vi kommet godt igennem med et styrket samarbejde på tværs af organisationen. 
Med et stigende smittetryk på bl.a. Frederiksberg er skolen nu inde i endnu en runde 
med fjernundervisning. Skolen har ikke hjemsendte klasser for nuværende, men få 
elever og medarbejdere hjemme til testning. En enkelt medarbejder i serviceteamet og 
en lærer er testet positiv lige nu. 
 
Kommunens skolechef har søgt ny stilling og tiltræder i Glostrup kommune som 
direktør pr. 1.januar. 
 
I denne uge arbejdes der med planer for hjemsendte klasser til og med uge 1 i januar 
2021. 
Der er ikke afklaring for at blande elever på tværs af klasse efter 4.januar endnu, så lige 
nu gælder de udmeldte regler fra primo december frem til 28. februar. 
 
Der er gode oplevelser fra forældre vedrørende fjernundervisningen, som er kommet 
godt i gang i denne periode. 
 
 

LW  

4 17:35 
18:00 

Status økonomi Økonomi/regnskab 2020 – opfølgning drøftelser sidste møde 
 
Alle Covid-19 udgifter bliver medregnet med kompensation fra kommenen, hvilket er 
blevet besluttet på seneste møde i magistraten. 
En note i magistratens referat efter en tvivl om hvorvidt ekstraudgifter til vikarer i 

LW  



periode med Corona bliver dækket helt. 
 
Gennemgang af Covid-19 udgifter 
1.1 – 31.8 2020 
I alt eksklusiv vikarudgifter 552.000 
I alt inklusiv vikarudgifter: 774.000 
 
1.9-18.12 2020 
I alt eksklusiv vikarudgifter: 408.000  
I alt inklusiv vikarudgifter: 473.000 
 
Grundet fejl fra pladsanvisningen har nogle børn fysisk været med i klubbens regi men 
uden teknisk at være indskrevet. Dette giver et underskud for klubben, som vil blive 
kompenseret inden regnskabet for 2020 lukker marts 21. 
 
Budget 2021 (er udsendt til skolerne i dag 15.december) 
Der er fra politikerne en intension om, at folkeskolerne skal have et løft. Uvished om 
hvor stort dette løft er økonomisk. 
 
 

5 18:00 
18:10 

Nyt fra elevrådet Nyt fra elevrådet 
Sidste møde i elevrådet blev aflyst grundet nye restriktioner.  
Udsagn fra elevernes styrkeafdækning samlet i overskrifter: 
Hvad kendetegner skolen når den er bedst? 
Opskrift på en god forældregruppe 
Hvornår er klassens fællesskab bedst? 
Giv eksempler på noget du har gjort, som du er stolt af 
Opskrift på god undervisning 
Forpersonerne i elevrådet har haft møde med kommunens bæredygtighedskonsulent 
 

Malte / Mie  

6 18:10 
18:50 

Tilbagemelding fra sub teams Principgruppen – godkendelse af vedhæftede principper. 
- Ugeplaner 
- Retningslinjer for Skolehjem samtaler på SvB 
-  Elevplaner og karaktergivning på SvB 
- Princip for Skolehjem samarbejdet på SvB 

Principperne er vedtaget.  
Der kan reklameres for de reviderede principper på Aula til forældrene, så der bliver 
opmærksomhed om disse. 
Nyt møde i principgruppen i januar. 
 
Retningsgruppen – gennemgang; afdækning for fremtidens kompetencer 
 
Kommunikationsgruppen – præsentation af indskolingsvideo. 
Den første i en række af planlagte videoer til præsentation af Skolen ved Bülowsvej 

Sub teams Bilag 



vises. 
 

7 18:50 
19:05 

 Klassedannelse for 0.årgang Orientering om overvejelser for fremtidig model for klassedannelse. 
Fremlæggelse af tanker omkring at ændre fra udskudt klassedannelse til 
klassedannelse frem mod sommerferien. 
Perioden til klassedannelse er meget lang for små børn, 18 uger frem mod 
efterårsferien. Det kan være med til at give stress hos nogle af børnene. 
De gode processer fra den udskudte klassedannelse tages med i det videre arbejde. 
 
Fra sidste kontaktforældremøde var der dog også forældre, der havde gode erfaringer 
med udskudt klassedannelse.  
Forslag til, at der udarbejdes et princip for klassedannelse. 
 
Der arbejdes med en konkret forslag til kommende møde i SB 

CJ/ME  

8 19:05 
19:20 

Procedure for: børn der kommer til skade Udkast til procedure. 
Drøftelse af udsendt bilag, som tager udgangspunkt i en procedureskrivelse til 
medarbejdere. 
Der skal udarbejdes en skrivelse, der er forældrehenvendt til næste møde i SB. 
Forventninger til forældre 
 

LW Bilag 

9 19:20 
19:35 

Covid-19 restriktioner frem til 2. januar Planerne for 0.-4.klasse og 5.-9.klasse 
Afvikling af eksamen/praksisfaglige prøver  
 
Klasseopdelt i alle sammenhænge, derfor ikke timer i hd/madk, tysk/fransk og 
linjehold. Idræt foregår klasseopdelt. 
Alle klasser skal være opdelte gennem hele dagen, både i skole og fritid. 
0.-3.årgang arbejder i normalt skema, men undgår at blande og samle klasse, 
eksempelvis årgangens dag. 
SFO arbejder klasseopdelt. 
4.årgang har skema 8.15-14.00 hver dag. Kun årgangens egne lærere. 
Klubben er åbent for 4.årgang klasseopdelt og med forskellige online tilbud for 5.-
7.årgang. 
5.-9.årgang fjernundervisning. 5./6. årgang 4 lektioner dagligt, 7.-9.årgang 5 lektioner 
dagligt. 
Ugeplanen er omdrejningspunkt. 
 
Afvikling af terminsprøver på skolen og hjemme fra onsdag i uge 50 
Praksisfaglige prøver i januar 2021 er med fysisk fremmøde både til forberedelse og 
ved selv eksamen. 
 
Der er fokus på de børn, det vil være nødvendigt at have ekstra fokus på, bl.a. fysisk 
undervisning på skolen. Her inddrages inklusionsteamet, så det sikres, at vi får alle børn 
med. I første omgang har det drejet sig om 8 skoledage frem til juleferie, men nu en 

CJ  



 

 

uge mere i januar med fjernundervisning. 
 

10 19:35 
19:55 

Progression for alle børn Overvejelser vedrørende fremtidens skole.  
Styrke både top og bund. 
 
LW pointerer sidste kvalitetsrapport, hvor der var fejl i rapporten for Skolen ved 
Bülowsvej, hvor skolen med data fra 2017-18 har en scoring på 97% elever, der har 
enminimumskarakter på 2. 
 
Den nye børneunge direktør har stor fokus på hvordan vi løfter både top og bund 
fagligt. Der er også fokus på at nedbringe elevfravær.  
På kort sigt. 
Den decentrale supplerende undervisning SUM/SUD skal der kigges på sammen med 
lærerne. 
Linjekonstruktionen skal udbygges til at kunne lave turboforløb for børn, der skal 
udfordres mere, dette vil skolen gerne se på for næste skoleår. 
 
LW fremlægger tanker for udvikling på skolen på længere sigt.  
 
Maria: Hvordan kunne man arbejde med forpligtende fælleskaber mellem børnene og 
forældrene? 
  
 

LW  

11 19:55 
20.00 

Evt Glædelig jul 
 

  

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


