
   
Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 28. sep. 2021 kl. 18.00 til 20.00  
 

Til stede: 
Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Martin Bjørn Heiselberg, Anne Katrine Melnyk og Uffe 
Vind. 
Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Anne Sofie Nesgaard  
Elevrepræsentanter: Cecilie Thørs, Frederikke Baltzersen  
 
Suppleanter: Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov, og Katja Buhrkal 
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved og afdelingsleder Jesper Rud Christoffersen   
 
Afbud:  Anna Ilsøe, Lars Harder, Thomas Fledborg Lohse, Mads Allingstrup, Michael L Mikkelsen og Janni Pihl 
Sørensen  
 
Referent: Jesper Rud Christoffersen 
 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

Anne Sofie Nesgaard: Det har stadig fyldt lidt, at få ro på sammenlægningen, blandt andet 

fordi, der er kommet lokaleskifte. 

I dag var udskolingseleverne sammen med indskolingseleverne grundet 

kompetenceudvikling for indskolingslærerne i projektbaseret undervisning. Der blevet lavet 

film og plakater mv. om venskab. De store tog sig af de små, og det var en virkelig fin dag, 

hvor både små og store elever oplevede, at det gensidigt var meget hyggeligt. 

I udskolingen har der generelt været fokus på at lave en del ekskursioner fælles. 
 

 

3. Nyt fra formanden  

Rengøringskontrakten er blevet ophævet, så der kommer andre og gør rent. 

 

Opmærksomhed på grundnormeringerne. Der kan laves en aftale med Tjørnegårds nye 

bestyrelsesformand samt Bakkegårds om at gå sammen om at skrive til skoleudvalget om, at 

de gerne vil i dialog – idet skoleområdet ligger meget lavt. Flere har budt sig til i forhold til 

at skrive et indlæg i f.eks. Villabyerne. 

 

Der har ikke været henvendelser til formanden omkring sammenlægningen på syvende 

årgang, hvilket kan være et signal om, at den er landet godt. 
 

 

 



   
4. Oplæg vedr. vores elevråd – organisering og struktur V/Ditte og Sarah (lærere) - Sarah og Ditte 

holder et kort oplæg vedr. arbejdet med vores elevråd i dette skoleår.  

Tiltag omkring elevrådet for i år: 

Vi ønsker et mere aktivt elevråd – eleverne skal mene mere, høres mere og involveres mere. 

Vi er meldt ind i ”Danske skoleelever”. Det giver yderligere input og muligheder. 

Ny struktur: 

Det store elevråd fra nulte til niende – repræsenterer mængden 

Arbejdsgrupper (fire) med repræsentanter fra alle årgange. Udskolingselever bliver 

koordinatorer på disse arbejdsgrupper. De har allerede mødtes og valgt nogle 

indsatsområder – f.eks. boldbaner, rengøring, tryghed i omklædningsrum, rene toiletter mv. 

Der er ingen forkvinde men et formandskab + en repræsentant fra det lille elevråd. 

Repræsentanten fra det lille elevråd deltager ikke i skolebestyrelsesmøderne. 

I år har vi også to undervisningsmiljørepræsentanter. 
 

 
5.  Nyt fra elevrådet V/ Cecilie og Frederikke.  

- Mobilpolitik – oplæg om brugen af mobiltelefoner i 8. og 9. klasse  

- Sammenhold i udskolingen. Cecilie og Frederikke fremlægger tanker, ideer og planer 

Forsøgsordning frem til 1. december – 8. og 9. får mobiltelefonerne udleveret i 

frikvartererne. 

Bekymringen kan være, at mobilen stjæler tiden i pausen. 

Ordningen evalueres efter prøveperioden. 

Sammenhold for udskolingen 

 

Der er i længere tid blevet talt om, at man på udskolingen ønsker at få et bedre sammenhold. 

Det kan evt. være et lokale, der laves til udskolingsrum – blandt andet med elkedel og 

mikroovn. Hvis lokalet bliver overrendt, må der eventuelt laves en turnusordning – og i 

øvrigt finde ud af, hvad det ellers kræver. 

Formålet er blandt andet, at der bliver mere hjemmelavet mad og hygge fremfor tur i Netto 

og junkfood. 

Drøftelser mellem elever og ledelse er i gang, og der skal snart detailplanlægges. 

 

Skolefest 

Der er drøftet om det skal være for udskolingen eller blot for 8.  og 9. eller eventuelt for hele 

skolen. Idéen er bragt op i forbindelse med at skabe bedre fællesskab. Drøftelserne 

fortsætter. 

 
 

  

6. Orientering fra ledelsen V/ AS 

• Status vedr. nyt besøg fra arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet har varslet et nyt besøg hos os fra 20. oktober frem til 20. marts. Vi er trygge 

omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi har i en periode ikke haft et opdateret fysiklokale, 

men det kommer i orden inden efterårsferien. 



   
Over en periode har der også været temperaturmålinger udvalgte steder – vi må afvente, 

hvad det viser. 

Der er i øjeblikket bygningseftersyn, og vi har i den forbindelse brug for, at der bliver 

prioriteret penge til skolens bygninger. I den forbindelse har skolen brug for, at bestyrelsen 

laver en skrivelse til kommunen om dette, for bygningerne trænger til vedligehold og 

udskiftninger mange steder. 

Det manglende vedligehold kan også gå udover arbejdsmiljøet for både lærere og elever. 

Vi har forsøgt at indgå et samarbejde med Frits Hansen om inventar, men det er ikke 

lykkedes 

 

• GFO - status    

Begyndende struktur med info til forældre med aktiviteter. AS med på personalemøder hver 

torsdag. Kører lige nu uden leder men med to koordinatorer. Og alle tager ansvar. 
 

• 7. årgang status på sammenlægning  

Vi har modtaget nogle henvendelser fra forældre om at komme tilbage på vores syvende 

årgang. Men det er jo ikke muligt. Det signalerer, at vores medarbejdere og elever har gjort 

et godt stykke arbejde for at skabe en god årgang, og det spreder sig derude. 

Cecilie: Vi som elever kan mærke, når lærerne arbejder sammen i forhold til at stå for 

fagene alene. 
 

• Vognfjederen  

Der foregår nogle forskellige arrangementer, som der er blevet informeret om til forældrene. 

Vi er til tider en del af personalemøder. 

Der ønskes en plan for, hvad der sker i efterårsferien, især for dem, der ikke skal i Lalandia 
 

 
7. De trafikale forhold omkring skolen V/ Søren – til drøftelse – handling  

- Vi ønsker bedre trafikale forhold i morgentrafikken på skolen – Søren holder et kort oplæg   

Søren foreslår at lave en opfordring til kommunen for at få fartbump ved et kryds tæt på 

skolen, hvor der tidligere har været sket et trafikuheld, og der er usikkert for børn at cykle. 

 

            Mht cykelskurene. Elevrådet tager det op. 
 

 

8. Udarbejdelse af princip for klassedannelse 6. 7. årgang  - videre drøftelse evt. beslutning V/ Jesper 

og Anne Sofie  

- AS og Jesper har haft møde med et udvalg med lærerdeltagelse. Vi fremsender et kort oplæg på 

skrift til jer inden mødet. Vi tager en drøftelse ud fra det tilsendte   

Præsentation af udkast til princip. (Se bilag). 

            Forslag til: ”Henblik på” kan slettes. 

            Forslag til flere detaljer omkring processen. 

           ”Vi orienterer om beslutningen….. eller bestyrelsen indstiller til beslutning?”  



   
Formuleringen skal findes. 

Princippet er også at vi fokuserer på en robust to-lærerordning og hensigtsmæssige lokaler. 

Vi kan f.eks. skelne mellem ny klassedannelse og klassesammenlægninger i nogle af 

formuleringerne. Anne Sofie og Jesper kommer med ny version. 
 

9. Godkendelse af feriekalender 2022-2023 

Bilag vedlagt ( 2 stk.). 

Kalenderen drøftes og nogle datoer ændres Vi møder ind d. 9. august 2022 og efter jul d. 4. 

januar 2023. Det tages op i TRIO. 
 

 

10. Evt:  

 


