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Dato: 27. april 2021 
Udarbejdet af: 

 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 14. april 2021 kl. 17.30 til 19.00 

 

 

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek,, Anna Ilsøe, Martin Bjørn Heiselberg, Anne Katrine Melnyk og 

Uffe Vind. 

 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt 

 

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

 

Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved og afdelingsleder Jesper Rud Christoffersen 

 

Afbud: Lotte Falck, Lars Harder, Mads Allingstrup, Niels Christoffersen, Thomas Feldborg Lohse, Mathilde 

og Rossi 

 

Inviteret deltager: Thomas Gielov under punktet økonomi. 

 

Referent: Jesper Rud Christoffersen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referatet godkendt. 

 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

Indskoling kører med normalt skema igen og 5.-9. er tilbage på halv tid, og selvom det er hårdt og 

forvirrende, er det godt for alle at være tilbage igen. 

GFO fra Michael: Gået i gang med en udviklingsplan, som ligger klar inden næste skoleår. Smartwatches er 

problematisk i GFO’en. Det er en del af mobilpolitikken, hvilket meldes ud. Det er der generel opbakning 

til. Uge 26 GFO-koloni. Det meldes der yderligere ud om i starten af maj. Oversigt med billeder af 

pædagogerne, som blev sendt ud sidste år, var en rigtig god idé. 

Uffe spørger til, om der er gang i revidering af mobilpolitikken – og det er der. Vi ønsker at arbejdet går 

gennem elevrådet. 

I forhold til klub og koloni kommer der også en udmelding i starten af maj. 

 

 



3.  Nyt fra eleverne 

 

Intet nyt. 

 

 

 

 

4.  Nyt fra formanden 

 

Formand har været til formandsskabsmøde, men borgmesteren deltog, hvilket betød at man blot talte om ni-

timersreglen i forhold til støtte til elever med særlige behov. Der drøftedes om det var muligt at lave en 

anden fordelingsmodel. 

Der har været en enkelt sag om reklame for Fultons fodboldskole, som er et fint projekt, men hvor vi var 

uenige i forhold til måden, tilbuddet var beskrevet, så vi reelt skulle reklamere for noget, der kan affolke 

vores egen skole. Det blev drøftet og virker til at være landet fornuftigt. 

AS fortæller, at ni-timersreglen også drøftes i skolelederkredsen – og man er blevet præsenteret for mulige 

andre modeller. Hvis man har mange børnesager, bliver det enormt dyrt for den enkelte skole, hvilket af 

mange årsager er uhensigtsmæssigt. 

 

 

5.  Orientering v/AS: 

 

Status COVID 19 – genåbning af skolen og testning 

Vi plukker lidt i coronamails til forældre, for der kommer rigtigt mange. Testcenteret åbnede i sidste uge – 

indtil videre med stor succes. En klasse tager ca. 25 minutter. Langt de fleste forældre har givet samtykke, 

og vi er tilfredse med at have fået tirsdag og torsdag som testdage. Såfremt smittetallet rammer 200 lukker 

kommunen ned, og der er vi ikke tæt på. Skulle uheldet være ude, er vi som skole klar til det. 

 

Fagfordeling status 

Vi er i gang og har det første indledende møde i morgen torsdag, hvor matematik og dansk er lagt ind i 

forvejen. Fjerdelærerordningen fortsætter og fungerer nu for alle årgange. Der er på nuværende tidspunkt 

ingen flyvere – hvilket betyder at der er ”rene” afdelinger. 

 

Vi har to barsler og en fast stilling, vi skal besætte pr 1.8. 

 

Byens Hus i det kommende skoleår 

Bygningen på Hellerupvej, som er udskolingshus for skolerne i Gentofte Kommune. Vi skal levere en 

huslærer (20% tid). Derudover skal vi have uddannet teknologiambassadører som består af både 

indskolings- mellemtrins- og udskolingslærere. 

Der er huslærere og konsulenter, der faciliterer forløb. 

 

Trivselsindsats på MU 

- 

 

Nationale test 

Dem skal vi gennemføre, og vi forsøger at lægge dem lidt sent, så eleverne har været i skole i et stykke tid. 

NT bruger vi aktivt til forberedelse af undervisningen, skole/hjem-samtaler mv. 

 

Øvrigt 

Vi er blevet kontaktet af KP, som har skabt en sciencetalentlinje for lærerstuderende, som de gerne vil 

tilknytte os. 

 

Vi får tre trainees til næste skoleår, hvilket vi glæder os til, for det har vi virkelig gode erfaringer med. 

 

 



 

6. Økonomi status (bilag eftersendes) 

 

Budgettet blev gennemgået af Thomas og der var bl.a. spørgsmål i forhold til pædagoglønsreguleringen. 

Gennemgangen er taget til efterretning.  

Vikarudgifter har I starten af dette kalenderår ligget bedre en vanligt – vi har dog været ramt af nogle 

længerevarende sygemeldinger. 

Kvartalsvis vil vikarudgifter medtages i rapporteringen til skolebestyrelsen. 

Genbevillingen ligger i lønsummen. Bl.a. har vi en driftskonto der ligger højt. Vi har brug for at komme 

længere ind i året før, vi sætter nogle projekter i gang, så vi er sikre på, at vi ikke rammes af noget uforudset. 

Vi har også fået trivselsmidler (80-90.000 kr. til vores skole). Vi vælger at kompetenceudvikle medarbejdere 

på specialområdet. 

 

 

 

7. Teaterprojekt (orientering) 

Anne Sofie havde møde med en af trivselsambassadørerne, og der er lagt en plan for gennemførelse i 

efteråret. Jura har været indover i forhold til risikoen for manglende gennemførelse. 

Perioden karambolerer med Lego league, hvilket har betydet, at vi spreder Lego league perioden ud på to 

uger i stedet for en, så det ikke bliver sammenpresset. 

Skolen er behjælpelig med lyd og lys, og vi støtter selvfølgelig op med at appellere til at alle medarbejder 

kommer ind og ser teatret.  

 

 

 

8. Lukket punkt (ingen referat) 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

Hvordan er organiseringen af børnehaveklasseledere? Det bliver de tre børnehaveklasseledere vil allerede 

kender. 

 

Uffe: 

Kan man flytte Munkemarked til efter sommerferien? Det er op til trivselsambassadørerne. Der skal man 

rette henvendelsen til. Men der sker en del i sensommeren. Udskudte konfirmationer, skolerejser og teateret. 

ASBS vil gerne rette henvendelse til trivselsambassadørerne. 

Ungeprofilundersøgelse – var det en ide at undersøgelsen offentliggøres for forældre. ASBS orienterer sig i 

forvaltningen, om de er blevet offentlig tilgængelige. 

Forældreundersøgelse kan vel også gøres tilgængelig? JA, det kan den. Den er kompliceret at komme ind på, 

så der skal evt. laves en manual. 

Realdania kører projekter omkring indeklima – og de tildeler midler til sådanne projekter. Uffe sender noget 

på det til ASBS. Der er opbakning til, at indeklima kan forbedres. F.eks. i forhold til isolering af tage, gamle 

vinduesrammer mv. 

 

 

 


