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Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 8. februar 2022  kl. 18.00 til 20.00 

 

 

 

 

  

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Anne Katrine Melnyk, Lars Harder, 

Martin Bjørn Heiselberg og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Anne Sofie Nesgaard  

Elevrepræsentanter: Cecilie og Frederikke  

Suppleanter: Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov og Katja 

Buhrkal 

Ledelse: Konst.skoleleder Janni Phil Sørensen, konst. viceskoleleder Jesper Rud Christoffersen og 

administrativ leder Thomas Gielov Mathiesen. 

 

 

Referent: Jesper Rud Christoffersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. 

 

 

2. Nyt fra medarbejderne  

Lige nu er der uge 6, og det fylder på skemaet. Derudover har ansættelse af ny skoleleder fyldt. 

 

 

3. Nyt fra eleverne  

Elevrådsmøde i dag: 

Dørene på toiletter kan åbnes og låses udefra. Det er lidt utrygt. 

 

Der er en del skrald på skolen – måske kan man lave en skraldedag, som en konkurrence to årgange mod 

hinanden hver måned. Vinderen kan f.eks. komme på en tur, som er undervisningsorienteret. 

 

Gerne en eller to skraldespande mere nede ved boldbanen. 

 

Vil gerne have sprit på toiletterne til at kunne afspritte toiletbræt. 

 

Spørgsmål: Kan man eventuelt arbejde med at forebygge skraldemængden? 

 



Ledelsen tager spørgsmål om lås med til teknisk service. Og ledelsen kan tage med på et elevrådsmøde 

for at tale mere om skraldekonceptet. 

 

 

 

 

4. Nyt fra formanden  

Skolelederstillingen fylder lige nu. Det samme gør nye 0. klasser. 

 

5. Orientering v/Js 

Corona: 

Nu er der færre og færre elever, der bliver smittet, selvom der stadig er en del. Der er stadig en del smitte 

omkring lærere og pædagoger. Forhåbentlig er vi snart tilbage til noget lidt mere almindeligt. 

Winnie har overtaget håndtering af Corona kommunikation 

Hjemmetest fortsætter – to per uge. Test fra Falck en gang om ugen stopper efter vinterferien. 

 

Praktikuge: 

Hele udskolingen var i praktik i en uge og nogle få var hjemme på skolen, såfremt de ikke fandt en plads 

 

Det var gode erfaringer, hvor man kunne opleve, hvordan det er at være på en virksomhed og opleve 

nogle andre rammer end hverdagen og ikke mindst, hvad det vil sige at have ægte arbejdsopgaver.  

 

Lærerne har været på besøg og talt både med elever og arbejdsgivere, hvor vi generelt har fået god 

feedback på vores elever. 

 

Der har jævnligt været lærermonitoreret opsamlinger på ansøgninger. Nogle virksomheder har takket nej 

til at få praktikanter pga corona. 

 

Der spørges til, om det er muligt, at det kan planlægges i bedre tid. Og kan det være på forskellige uger, 

da der kan være lidt oversvømmet, når det er i samme uge. 

 

Personalesituationen: 

Alle tre læsevejledere er stoppet eller stopper – af gode grunde (nye jobs der er svære at konkurrere 

med.) Det er svært at rekruttere læsevejledere, og vi kigger gerne ind i at rekruttere indefra. 

Vi har ansat en ny lærer, som også er danskvejleder. 

 

Genbevilling: 

Der er allerede nikket til ungemiljø (100.000). 

 

Idéen til det funktionelle træningsrum blev fremlagt og blevet taget godt imod (50.000). Der nikkes til 

det. 

 

Det kan være en idé at bruge det som et fastholdelsesargument af elever. 

 

Elevtal: 

De tyder på, at vi får to 0. klasser på hver 26 elever. Det kan være ret fint, da det ofte ses, at færre starter, 

end dem der står på vores klasselister. Det har ikke som sådan en konsekvens for personalesituationen.  

 

 

 

6. Økonomi 

Regnskab 2021 og budget 2022 blev gennemgået og taget til efterretning. 

 

 



 

 

7. Skolebestyrelsesvalg 

Tidsplanen og proceduren følger ”Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Gentofte Kommune” bilag D: 

”Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune”. 

 

Skolebestyrelsen skal give eventuelle input vedrørende tidsplan og procedure til Marie Gusmer 

Bendtsen senest den 11. februar. 

 

Forældrene skal endnu ikke orienteres om valget – det sker først i marts. 

 

Det fælles skolebestyrelsesmøde vil i år blive afholdt torsdag d. 15. september 2022 fra kl. 17.00-19.00. 

Sæt derfor gerne allerede kryds i kalenderen nu. Programmet for mødet vil blive sendt ud, når vi 

nærmer os. 

 

 

 

8. Evt. 

Økonomital må gerne komme ud på forhånd, når der er punkter om økonomi. 

 

Ansættelsesudvalget til skolelederposten er de samme fire: Søren, Anne, Uffe og Lotte. 

 

Situationen omkring syvende årgang blev drøftet. 

Herunder – hvordan kan vi forebyggende arbejde med børn, der har være ramt af mange lærerskifte. 

 

 

 

 


