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Tovhol-

dere 

Forbe-

redelse 

1 17.00 
17.05 
 

Gennemgang af dagsorden 
 

Velkommen Morten  

2 17.05 
17.25 

Rigets tilstand Orientering fra skoleleder. 
Herunder coronasituationen 
 
Der er ingen ændring for skolerne på Frederiksberg i første omgang frem til 15.marts.  
Godt at se 0.-4.årgang tilbage i skolen. Glade børn og smil på læberne. 
Ugentlige møder med ledelse og årgangskoordinatorer.  
 
Der er et stort fokus på trivslen for de store børn, der fortsætter i 
hjemmeundervisning.  
 
Stort engagement fra det pædagogiske personale trods den særlige og svære situation. 
Alle hænger godt i. 
 
Der er nu testcenter på skolen med mulighed for test to gange om ugen for det 
personale, der er på skolen.  
 

LW  

3 17.25 
17.40 

Nyt fra elevrådet Nyt fra elevrådet 
 
Drøftelse i formandskabet om, hvordan man fremadrettet kan gøre alle i elevrådet 
mere aktive. For eksempel ved at oprette undergrupper i elevrådet, ex. ”grønt råd” 
eller ”trivselsgruppen”.  
Formandskabet har deltaget i møde med udskolingskoordinatorerne med drøftelse om 
hvordan man styrker elevrådets rolle, specielt i udskolingen. 

Malte/Mie  

4 17.40 
18.00 

Budget 2021 SFO og Klub 
 
Mette fremlægger budget for SFO. SB godkender budgettet. 
Helene fremlægger budget for klub. SB godkender budgettet. 
 

Mette/ 
Helene 

Bilag tidl. 
udsendt 

5 18.00 
18.30 

Mellemtilbud Ledelsen fremlægger oplæg for et muligt mellemtilbud på Bülowsvej 
 
Planen for mellemtilbud på udvalgte skoler på Frederiksberg vil være udrullet i august 

LW Bilag 



2022. Bülowsvej er en af de skoler, der påtænkes at skulle have et mellemtilbud.  
 
Skolen har en erfaring i at lykkes med børn inden for autismespektret, og der vil være 
muligheder på mellemtrinnet, hvor klubbens pædagogiske kompetencer, faciliteter og 
fysiske rammer kan være med til at danne ramme om et muligt mellemtilbud. 
Der overvejes forskellige modeller for et mellemtilbud. 
 
Uanset model for tilbuddet, kræves et stærkt fagligt miljø omkring tilbuddet og de 
ekstra resurser der skal til, for at sikre en succes for et sådant. 
Skolen ønsker fuld ledelseskompetence over hvorledes der arbejdes med 
mellemtilbuddet, herunder visitationsprocessen.  
 
Kommentarer og input fra SB til oplægget.  
Der er stor opmærksomhed på, at øvelsen ikke bliver en spare-øvelse for kommunen. 
 
Et redigeret oplæg sendes til SB mandag 1.marts. 
  

6 18.30 
18.35 

Pause    

7 18.35 
19.35 
 

Tilbagemelding fra sub teams Retningsgruppen – Drøftelse af Retningstanker + besvarelse Vision 2030 spørgsmål 
 
Oplæg om besvarelse af spørgeguide vedrørende Fremtidens skole på Frederiksberg, 
både skolevæsenet som helhed og særskilt for Bülowsvej. Ledelsen sender et justeret 
udkast mandag 1.marts. 
 
Særskilt oplæg om udviklingstanker for udskolingen, hvilket skal være med til at 
minimere fraværet og understøtte større trivsel og glæde ved skolegangen, samt sikre, 
at en større del af børnene fastholder en ungdomsuddannelse.  
6 udviklingspunkter: 
Styrke science-miljøet  
Styrke samarbejdet og fællesfaglig tilgang i kernefagene; dansk, matematik og science 
Linjekonstruktionen skal tilpasses i forhold til bl.a. projektopgaven 
Elevrådet i udskolingen styrkes i forhold til mandat og opgaver 
Fraværsmentorordning for at samle op på de børn, der har et stort fravær 
De fysiske rammer, specifikt i C bygningen, bl.a. omkring PLC 
 
 

Sub teams Bilag  

8 19.35 
19.55 

Klassedannelse Model for klassedannelse 0.klasser  
Mette og Carsten fremlægger plan for klassedannelsesproces, der planlægges til at 
blive afviklet i perioden 1.maj og frem til sommerferien. 
 
Der er tilfredshed med modellen, men planen skal revideres med kommentarer fra SB. 
 

Mette/ 
Carsten 

Bilag 



 

 

9 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 


