
  

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 16. marts kl. 18.00 til 20.00 

  

Medlemmer 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Martin Bjørn Heiselberg, Anne Katrine 

Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael Libby Mikkelsen 

Elevrepræsentanter: Cecilie og Frederikke  

Suppleanter: Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov og Katja Buhrkal 

Ledelse:  

Afbud: Konst. viceskoleleder Jesper Rud Christoffersen, Konst. skoleleder Janni Pihl Sørensen, konst. 

afdelingsleder Signe Tofft, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Lars Harder 

Referent: Anna Ilsøe 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. På grund af mandefald prioriteredes dog kun nogle punkter. 

2. Nyt fra medarbejderne  

Sarah er valgt som ny TR for lærerne. 

Bettina er valgt som ny AMR for lærerne. 

3. Nyt fra eleverne 

Ønske om renovering af omklædningsrum – brusertemperatur. 

Ønske om renovering af udeområder: skraldespande, ryddes op. 

Ønske om sprit på toiletter. 

4. Nyt fra formanden  

Hjælp til ledelsen fra Vejlederteamet på Ordrup Skole – Signe. 

Nye dansklærere er ansat. 

5. Orientering v. JS 

• Elevtal: To børnehaveklasser i 2022/2023 med 25-26 elever i hver. 

• Eksamener: 9. klasser kun reduceret antal eksaminer. 8. klasse fritages for eksamen. 

6. Timefordelingsplan 

Timefordelingsplanen følger Undervisningsministeriets timefordelingsplan med følgende ændringer og 

opmærksomheder: 

Engelsk 4. årgang prioriteres med en ekstra lektion som i år. 

Kristendom 9. årgang prioriteres med en ekstra lektion, da de ikke har kristendom i 8. 

Geografi 8. årgang prioriteres med en ekstra lektion for at sidestilles med biologi. 

Hds 3. og 4. årgang er med to lærere 

Hds/mad 5. og 6. årgang er 4 lektioner med delehold 

Hds/mad 7. årgang er 2 lektioner delehold 

Valgfag 7. og 8. årgang er praksisfag. 

Valgfag 9. årgang er valgfag, cambridge samt labs. 



  

Studietid 8. og 9. årgang er også cambridge. 

Omverdensforståelse 7. og 8. årgang er også labs. 

Timefordelingsplanen er vedtaget. Dog diskuteres svømning/studietid på 2. årgang på det kommende 

møde. 

7. Skolebestyrelsesvalg 

Der er sendt information ud om skolebestyrelsesvalg. 

8. Ungeprofilundersøgelsen 

Forslag til at lave årgangsfester på hhv. 7.,8. og 9. årgang.  

Forslag til inddragelse af trivselsambassadører.  

Inspiration fra Tjørnegård. 

Forslag til aktiviteter på klubben for 7. årgang 

9. Principper 

Udskydes til næste møde. Ledelsen samler og skaber et overblik til næste gang. 

10. Teater 

Ansøgningen inkl. indstillingen blev fremlagt og diskuteret. Ansøgningen i sin helhed inkl. støtte på 

45.000 kr. godkendes af skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen roser projektledelsens arbejde og 

professionalisme.  

Det besluttes at projektledelsen af munkegårdsteateret inviteres med på et kommende møde for at 

fortælle mere om projektet. 

11. Evt. 

Forslag om at nuværende 5. årgang kommer på tur/koloni som erstatning for mistet lejrskole under 

coronanedlukningen. Evt. i et andet format eller færre dage end 5. 

 

 


