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Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 25. november 2021 kl. 18.00 til 20.00 

 

 

 

 

  

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Anne Katrine Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Anne Sofie Nesgaard  

Elevrepræsentanter: Cecilie og Frederikke  

Suppleanter: Katja Buhrkal 

Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Phil Sørensen og afdelingsleder Jesper 

Rud Christoffersen  

Afbud: Martin Bjørn Heiselberg, Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov, Lars Harder, Thomas Feldborg 

Lohse, Mads Allingstrup 

 

Referent: Janni Phil Sørensen  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. 

 

 

2. Nyt fra medarbejderne  

Lærerne arbejder netop nu med motivation, og har i dag arbejdet med at forberede pitch, der skal 

fremlægges for hinanden før jul. 

Alle meget opmærksomme på tallene for Corona. 

I GFO er børnene inddelt i årgange og zoner, hvilket kører meget godt. 

 

 

3. Nyt fra eleverne  

Perioden med mobiltelefonerne i udskolingselevernes hænder er gået godt. Eneste ulempe er, at det 

nogle gange kan tage lang tid at aflevere alle telefoner i starten af timerne. 

Udskolingen er begyndt at kunne benytte hallen i pauserne, og de har haft første dag i dag, hvor det er 

blevet afprøvet. Der er lavet skema, så de ikke bliver blandet på tværs af klasserne. Eleverne styrer det 

selv. 

Eleverne har et ønske om, at ”sidste skoledag” med karamelkast er efter eksaminerne, så det bliver en 

reel sidste skoledag. 

 

 

 



4. Nyt fra formanden  

Der var skoleformandsmøde i går. Borgmesteren var med, og han udviste interesse for skolernes 

budgettildeling. 

Det var godt, at 6. årgang kom på lejrskole. Selvom der kom lidt smitte efterfølgende. 

Der er opmærksomhed på smittetallene, især i lyset af Dyssegårdsskolens smittetal, hvor mange går til 

spejder, fodbold osv. sammen. 

Søren har sendt et brev ud til alle forældre, hvor der opfordres til, at forældrene forholder sig til 

samtykke til testning på skolen. 

 

5. Orientering V/AS:  

• Status vedr. Corona 

Munkegårdsskolen ligger fint, og der har ikke været smittespredning på årgangene. Dog skal vi være 

meget opmærksomme, da det kan gå stærkt. Ligeledes kan vi blive ramt af eventuelle kommunale 

tiltag. 

• Lego League på 4. og 6. årgang 

6. årgang vandt robotkørsel i rådhushallen. Virkelig flot! 

4. årgang gjorde det flot med fremlæggelser for dommere i rådhushallen. Der blev ikke kåret 

vindere. 

• Projekt fremtidens skole v/ Janni  

Indskolingen har arbejdet med virkelige problemløsninger lige fra problemer med affald på skolens 

område til børnerettigheder, indretning af klasserum og genanvendelse af legetøj. 

• Ansættelse til GFOén  

Der kommer en praktikant 1. december, hvilket giver både hænder og input til GFO’en. 

Der er desuden blevet ansat en flexjobber, der laver kreaværksted i nogle timer hver uge. 

Der er ros til GFO’en for gode aktiviteter og værksteder for børnene. 

• Elevtal kommende børnehaveklasser 

Prognosen viser to klasser, men vi kender først de endelige tal, når der har været skoleindskrivning. 

• Instagram – billeder fra vores hverdag på skolen  

Der er oprettet en Instagramkonto, hvor der vises en masse om, hvad der sker på skolen. Det er god 

visuel reklame for skolen, og det giver et godt overblik over alle de mange gode aktiviteter, der er i 

gang på skolen. 

Der bliver ikke vist billeder af børns ansigter uden samtykke. 

Der startes snart take-overs, hvor elever kan ansøge om at overtage kontoen i kortere perioder, så 

kontoen også bliver elevbåret. 

• Det kommende arbejde med motivation (vores handleplan) 

Der arbejdes fortsat med motivation på møderne og i undervisningen. De første prøvehandlinger er 

gennemført, og vi skal snart fremlægge for hinanden. 

 

6. Godkendelse af princip for klassedannelse i udskolingen 

Der er en enkelt kommentar om præcisering i afsnittet om proces. Det rettes til ”Processen for ny 

klassedannelse tager udgangspunkt i et fælles tema i undervisningen, hvor alle fag er repræsenteret.” 

Princippet blev godkendt. 

 

7. Status på bygning og vedligehold af Munkegård  

Søren og Janni har været til møde på forvaltningen sammen med tre fra Gentofte Ejendomme samt Hans 

Andresen. 

Der er i første omgang sat 5 millioner af til Munkegårdsskolens vinduer, men det strækker ikke til 

renovering af alle de utætte vinduer. 

Der er desuden udfordringer med for små tagrender til dagens vejr, og derfor ender der vand i væggene, 

som løber ind på gangene. 

Søren skriver til forvaltningen vedrørende det omfattende renoveringsbehov på skolen. 

Der udarbejdes en rapport over renoveringsbehovet, og den får vi i hænde, når den er færdig ved 

årsskiftet. 

 



8. Præsentation af ungemiljø i Parterre v/ Cecilie, Frederikke og Anne Sofie  

Udskolingen har et ønske om et ungemiljø med elkedel, mikroovn og lignende. Formålet med 

ungemiljøet er at få et sted, hvor udskolingen kan være sammen uden de yngre elever. 

Der er desuden ønske om et budget til indretning med sofaer. 

I forhold til rengøring vil klasserne på skift have opgaven med at sørge for oprydning. 

Der er forslag om, at ungemiljøet bliver for 8. og 9. klasse. Bestyrelsen udfordrer dette og beder 

elevrådet overveje, om og evt. hvordan 7. klasserne kan inddrages. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til at bruge penge på at etablere et ungemiljø. 

Elevrådet arbejder videre på det kommende elevrådsmøde, og derefter kommer det igen på 

skolebestyrelsesmøde. 

 

9. Kort status økonomi (2021)  

Bilag fokusrapport  

Der er et forventet mindreforbrug på 138.000 i den nuværende rapport. Vi kommer dog til at bruge af 

dette mindreforbrug til 6. klassernes lejrskole. 

Vi forventer at gå ud af året med et lille mindreforbrug. 

Der er budgetteret med et merforbrug på løn både i dette og næste budgetår. 

Vi får tilbageført coronamidler. 

 

10. Evt. 

Der blev stillet et spørgsmål til, om der på Formandsmødet blev drøftet kommunens håndtering af 

inklusionssager. På mødet blev der blandt andet talt om den økonomiske tildeling bl.a. i forhold til de 

første 9 timer, som skolerne selv skal betale ved støttebehov. 

Der blev spurgt til testplanen. Det er endnu ikke politisk vedtaget at teste børn under 9 år. Vi afventer 

denne afgørelse. Lige nu tester vi børn fra 9 år, der ikke er vaccineret. 

Der blev spurgt til ferietilmelding i GFO op til jul. Det rettes til, så den 21. december også er en 

skoledag. 

 

 

 


