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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 18.00 til 20.00  

 

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Anna Ilsøe, Martin Bjørn Heiselberg og Uffe Vind. 

 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt  

 

Elevrepræsentanter:  

 

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

 

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

Rud Christoffersen  

 

Afbud:  

Lotte Falck, Lars Harder, Anne Katrine Melnyk, Niels Christoffersen, Rossi, Mathilde, Thomas Feldborg 

Lohse, Mads Allingstrup, Niels Christoffersen 

 

Referent: Janni Pihl Sørensen  

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Orientering om mobilpolitik flyttes til punkt 6. 

Tilføjelse af orientering om kontaktforældremøde. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Nyt fra medarbejderne  

GFO er næsten tilbage ved normalen. 

Pædagogerne arbejder med at blive klar til at starte nyt år op, og de glæder sig til en god afslutning i 

næste uge. 

Lærerne glæder sig også til et mere normalt skoleår næste år. 

Lige nu er der en masse overleveringsmøder, og der arbejdes med at lukke skoleåret godt ned. 

GFO har været uden leder i halvanden måned. Det har kørt fint med et godt samarbejde mellem 

ledelse og pædagoger. Pædagogerne har været gode til at træde til. 

 

3. Nyt fra eleverne  

Ingen elever deltager. 



 

4. Nyt fra formanden  

Der er ikke nyt siden sidst. 

 

5. Orientering V/AS:  

• Fremtidens indskoling – samarbejde med Tjørnegårdsskolen  

Vi starter et samarbejde med Tjørnegårdsskolen og Nicolaj Seest (som innovationskonsulent) i 

forhold til projektarbejdsformen i indskolingen som en del af at opbygge en rød tråd gennem hele 

skolegangen på Munkegårdsskolen. 

• Opstart af nyt skoleår  

Vi skal fortsat coronateste i august, og yderligere retningslinjer kender vi endnu ikke til. Vi håber 

på en normal opstart, som skoleår startede før Corona. 

• Status for kommende 7. årgang 

Der har været afholdt kontaktforældremøde på 7. årgang vedrørende ny klassedannelse næste år. 

Et antal elever går ud af årgangen, og der bliver behov for at blande klasserne for at opretholde 

homogene klasser i forhold til fx antal og køn. 

Der er udsendt procesplan til årgangen. 

Der er forældremøde på mandag, hvor skolebestyrelsen er repræsenteret ved formanden. 

• Nyansættelser  

Fire nye pædagoger er ansat. 

Tre trainees er ansat. 

To nye lærere er ansat, bl.a. i barselsvikariat. 

• Afgangsprøver  

Der er virkelig gode afgangskarakterer indtil videre i år. 

 

6. Vognfjederen – ledelseskonstruktion kommende skoleår 

Vi har afholdt møde med Dyssegård vedr. ny ledelseskonstruktion. Pr. 1. august har 

Munkegårdsskolen ledelsen tilbage. 

Der er et ønske om at aftenklubben åbner for kommende 7. årgang – i en periode også for de børn, 

der ikke er medlem. 

 

7. Den digitale dannelse og mobilpolitik – undervisningsaktiviteter på alle årgange (rød tråd)  

Afdelingerne skal i morgen arbejde med mobilpolitikken og den digitale dannelse. Efter 

sommerferien arbejder elevrådet med at lave en elevversion, for at eleverne får ejerskab. 

Alle årgange skal fra næste år arbejde med mindst ét forløb om digital dannelse. 

 

8. Mødeplan ugedag/tidspunkt for kommende skoleårs bestyrelsesmøder 

Møderne afholdes på rullende dage kl. 18-20. 

 

9. Budget – økonomi status  

Bilag udsendt. 

Genbevillingen medfører et samlet mindre forbrug. 

Der er estimeret konservativt i forhold til elevtal. 

Der er et estimeret merforbrug på løndelen pga. fem barsler uden fuld refusion. 

 

10. Evt. 

 

 

 


