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Dato: 22. september 2020 
Udarbejdet af: 

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.00 til 20.00  

 
Medlemmer 
Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Lars Harder, Martin Bjørn Heiselberg, Anna Katrine 
Melnyk og Uffe Vind. 
Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt  
Elevrepræsentanter: Bliver valgt snarest   
 
Suppleanter: Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Lars Pano Thørs, Søren Blem-Brynov, Niels Christoffersen og 
Katja Buhrkal 
 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Phil Sørensen og afdelingsleder Jesper Rud 
Christoffersen   
 
Afbud: 
 
Referent: Janni Phil Sørensen  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra medarbejderne 

3. Nyt fra eleverne 

4. Nyt fra formanden  

 

5. Orientering V/AS:  

 Status COVID 19 

 4. lærerordningen  

 Arbejdet med PLF (professionelle læringsfællesskaber)  

 

6. Flytning af Munkemarked – indstilling til trivselsambassadørerne   

- Baggrund: 

Den konkrete baggrund er, at 8.-klasserne har god brug for penge i klassekassen forud studierejsen i 
begyndelsen af 9., men at Markedet normalt afvikles midt i 'konfirmationssæsonen', hvor 8.-klassernes og 
deres forældre kan have svært ved at afse tid til forberedelse af Markedet. Den kalendermæssige 
placering afhænger naturligvis af flere ting. Der skal være god sandsynlighed for rimeligt vejr, og det kan 
ikke være i prøve-/eksamenstiden. Skal Markedet give ekstra penge til 9.-klassernes studietur, som 
normalt ligger ultimo august/primo september, er afvikling af Markedet kort efter skoleårets begyndelse 
måske en mulighed.  

- Forslag til indstilling: 



   
Skolebestyrelsen indstiller, at trivselsambassadørerne i dialog med skolen overvejer, hvornår 
Munkemarkedet placeres bedst muligt.  

 

7. Gennemgang af forretningsorden – tilpasning og justering V/ Søren (se bilag) Beslutning    

- Forslag om tilpasning af forretningsorden i forhold til udvalg (se også næste punkt), ophør af 
næstformand og indførelse af stedfortræder. 
 

8. Nedsættelse af udvalg – kommende indsatser og indhold - Beslutning 

- Vi skal beslutte hvilke repræsentanter fra skolebestyrelsen, der skal være en del af nedenstående udvalg:  

- Indskoling/GFO/ - Mellemtrin/klub – Udskoling/internationalisering  

 

9. Drøftelse af vores nuværende mobilpolitik  

- Vi har fået følgende mail fra forældrene i 6.Z til drøftelse i skolebestyrelsen:  

Til ledelsen på Munkegårdsskolen. 

På vegne i forældregruppen i 6z vil vi gerne indstille til, at skolen reviderer sin mobilpolitik og samtidigt arbejder med 
en bedre implementering. 

Smartphones og IT teknologi er blevet en integreret og definerende del af børn og unges verden. Udviklingen er i høj 
grad kendetegnet ved at være ureguleret, og der er tale om en hastig voksende industri, der ikke er guidet af børn og 
unges behov. Dette stiller betydelige krav til skoler og institutioner, der har en dobbeltopgave med på den ene side at 
udnytte teknologiernes muligheder og samtidigt beskytte og skærme børn og unge fra potentiel negative virkninger 
og uddanne børn og unge til at være kritiske brugere og kunne navigere i en digital virkelighed. 
Undervisningsministeriets handleplan siger bl.a.:  

”It og teknologi skal bruges der, hvor det giver mening fagligt. Og med det siger jeg også, at der skal slukkes for den 
digitale støj i undervisningen – dér hvor elever forstyrres af sociale medier og andet, der ikke har relevans for 
undervisningen. Vi skal udnytte teknologiens muligheder i forhold til at gøre børn, unge og voksne klogere og dygtigere 
– og give dem en bedre uddannelse. Den teknologiske udvikling rummer mange muligheder, men vi skal med 
udgangspunkt i fagligheden bruge den klogt”. 

Kilde: Handlingsplan for teknologi i undervisningen, undervisningsministeriet 

Pt. oplever vi, at smartphones udgør et forstyrrende element i undervisningen og det sociale fællesskab i 6. klasse. 
Problemerne er bl.a.: 

 Vanskeligheder med at få samlet telefoner ind om morgenen. Dette tager tid og fokus både for lærer og 
elever og skaber unødigt konfliktgrundlag. Der er desuden elever, der fortsat har og anvender deres telefoner 
i løbet af skoledagen. 

 Der foregår en brug af computer (og telefoner for dem, der fortsat har dem), der ikke er fagligt relevant – eks. 
gaming, Youtube videoer, sociale medier. Dette er både forstyrrende og distraherende i forhold til 
undervisningen og undergraver elevernes behov for bevægelse og frisk luft i pauser og frikvarter. Ydermere er 
der flere eksempler på, at elever enten forvarende eller uforvarende tilgår indhold, der er uegnet for børn og 
unge. 

 Sociale medier bliver til tider en eksklusionsmekanisme i klassen. Der er eksempler på elever, der bliver holdt 
udenfor. Dette strider mod skolens grundlæggende værdier om inklusion. 



   
 Der er løbende problemer med et upassende og nedladende sprogbrug både i klassen og online. Det kan være 

særdeles forstyrrende og tage fokus væk fra undervisningen og samtidigt være sårende og få karakter af 
mobning, når det rettes mod enkelte elever, hvad enten det er online eller i klassen. 

 Der er for nogle en smartphone ”hyperaktivitet” med et væld af notifikationer og meddelelser, der tikker ind 
hele døgnet både i skole- og fritiden. Dette er forstyrrende for det enkelte barn og påvirker samtidigt 
fællesskabet. 

Den eksisterende mobilpolitik tager ikke i tilstrækkelig grad højde for udfordringerne. Flere og flere skoler har som 
konsekvens indført mobilfri skole – og med positive resultater: 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-05-mobilforbud-griber-om-sig-paa-danske-skoler-og-det-virker 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-folkeskole-har-succes-med-mobilforbud-nu-leger-boernene-sammen 

https://www.google.dk/search?q=andreas+lieberoth+mobilfri+skole&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari 

Vi vil anbefale at: 

1. Munkegårdsskolen bliver en gennemført mobilfri skole – også for afdeling 2. 
2. Mobilpolitikken omfatter sprogbrug og sociale medier. 
3. Der fremskaffes eller udarbejdes en vejledning med anbefalinger til lærer og forældre om sundt online og 

digital adfærd for børn og unge, som der henvises til i mobilpolitikken. 
4. Der arbejdes med implementeringen af mobilpolitikken. Ud over den løbende dialog med eleverne foregår 

dette også ved, at den i politikken anviste kontrol med eksempelvis anvendelse af computer og programmer, 
og at implementeringen understøttes af en reel gennemførelse af sanktioner, så der ikke opstår uklarhed for 
eleverne om, hvad rammerne er. 

5. Klasselærer vejledes og understøttes i forhold til at undgå ”digital støj” og skabe dialog om digital adfærd, og 
at der er et tilgængeligt og relevant materiale til undervisning i ”IT dannelse”. 

6. Det sikres, at alle elever og forældre har fuldt kendskab til mobilpolitikken, og hvordan skolen arbejder med IT 
dannelse. Derudover vejledes lærer i, hvordan de kan sikre information og dialog med forældrene på området 
– eks. i skole-hjem samtaler og til forældremøder. 

7. Der foretages løbende evaluering af elever og lærers erfaringer med mobilpolitikken og digital adfærd i skolen 
med henblik på løbende at styrke indsatsen. 

8. Smartwatches tilføjes til mobilpolitikken med anvisning om, at de ikke i skoletiden må anvendes til apps, sms 
eller musik. 

Med venlig hilsen - og på vegne af forældrene i 6.Z. 
 

10 . Evt:  

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-05-mobilforbud-griber-om-sig-paa-danske-skoler-og-det-virker
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-folkeskole-har-succes-med-mobilforbud-nu-leger-boernene-sammen
https://www.google.dk/search?q=andreas+lieberoth+mobilfri+skole&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari

