
 
Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 til 20.30  

  

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Søren Skjerbek, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Martin Bjørn Heiselberg, Anne Katrine 

Melnyk og Uffe Vind. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Maria Isabel Taagholt  

Elevrepræsentanter: Rossi, Mathilde 

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

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

Christoffersen  

Afbud:  

Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Mads Allingstrup, Niels Christoffersen 

 

Referent: Janni Phil Sørensen  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt 

 

2. Nyt fra medarbejderne  

- Michael fortæller, at det er godt for både børn og voksne, at årgangene igen kan være sammen i 

GFO. 

- Anne Sofie fungerer som leder for GFO lige nu. Lone går på efterløn til sommerferien. Nathalie er 

på barsel. Hannah bliver i GFO som pædagogmedhjælper det kommende år. 

- Pædagogerne i GFO og Vognfjederen er i gang med at planlægge en god overgang for 3. klasserne. 

- I sommerferien bliver Camp med Dyssegårdsskolen i to uger. 

- Der er kommunal åbning på Munkegårdsskolen i uge 29. 

- Der er sommerkoloni i GFO. 

- Maria fortæller, at der lige nu arbejdes på at lukke skoleåret af med fokus på både faglighed og 

trivsel. 

 

3. Nyt fra eleverne 

- Eleverne fortæller, at det er rart at være tilbage til fysisk undervisning. 

- Det går fint med eksamenerne. 



 
 

4. Nyt fra formanden 

Der har netop været formandsmøde med økonomi som hovedpunkt. Borgmesteren var inviteret til 

mødet.  

- Der blev talt om udgiftsniveauet på skoleområdet i forhold til andre områder.  

- Eleverne fortalte på mødet om Coronaerfaringer og anbefalinger til en evt. tredje bølge.  

- Der blev talt om, at der fra både skolebestyrelser, lærere og ledelser havde været et ønske om, at 

den seneste genåbning havde fået bedre til at blive forberedt. 

Bestyrelsen bakker op om et fortsat fokus på udgiftsniveauet på skoleområdet. 

 

5. Orientering V/AS:  

- Status vedr. nyt besøg fra arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet har været på besøg igen for at gennemgå lokalerne for kulde, varme og træk. Vi er 

blevet varslet, at der kommer et påbud, der vil kræve en udbedring af vinduerne. Den udvendige 

vedligeholdelse ligger hos Gentofte Ejendomme, så det bliver nødvendigt med et samarbejde. 

- Midler fra fonden for entreprenørskab (til udskolingsprojekt)  

Vi har fået midler til et innovativt projekt i udskolingen. Der arbejdes videre med lærerne i forhold 

til at blive konkrete. 

- Ansættelse af nye medarbejdere + trainees  

Der er stillingsopslag ude netop nu. Der er blevet ansat en matematiklærer til indskolingen. Vi har 

desuden ansat tre trainees, der skal være på skolen i det kommende skoleår. 

- GFO – opdeling om eftermiddagen  

Vi arbejder med årgangsopdeling i GFO. 

- Fagfordeling  

Vi er langt i fagfordelingen. 

- Nyt til legepladser – status 

Genbevillingen har givet mulighed for mere Leg på Streg, elefantgynge og sandkasse. Desuden 

arbejder ledelse og pædagoger sammen om andre muligheder – i overensstemmelse med 

arkitekten.  

 

6. Vognfjederen – ledelseskonstruktion kommende skoleår V/ AS  

- Vi ønsker at få Vognfjederen tilbage til ledelsen på MU. 

Vi ønsker at søge en ny GFO-/FC-leder, så vi kan komme tættere på Vognfjederen. Den nuværende 

ordning er en forsøgsordning, og der skal nu holdes møde med forvaltning og ledelse fra 

Dyssegårdsskolen for at afklare den fremtidige konstruktion. 

 

Bestyrelsen bakker op om at afslutte forsøgsordningen og selv få noget ledelse tilbage af Vognfjederen 

med det formål at få bedre link til skolen og bedre kommunikation. Der skal være en opmærksomhed 

på, at det også var udfordringer ved den tidligere model med delt ledelse. 

Der er desuden et ønske om, at alle klubbørn kan komme i klubben inden sommerferien. 

 

7. Status på vores nuværende 6. årgang (fastholdelse af elever)  



 
- AS og Jesper giver en kort gennemgang  

- Der har de tidligere år været et ikke-ubetydeligt frafald ifm. overgangen til udskolingen, men det 

ser pt. ikke stort ud. 

Forslag om at sætte den brede diskussion om fastholdelse og evt. blanding af klasser på dagsordenen 

efter sommerferien. 

Der arbejdes efter sommerferien med en plan for digital dannelse samt princip for klassedannelser. 

 

8. Sammenhængsprojekt nye 0. klasse.  

- AS og Janni gennemgår sammenhængsprojektet. Vi har et tæt samarbejde med vores nærliggende 

børnehaver.  

Der er fælleskommunale principper for sammenhænge mellem børnehaver og skoler. 

Børnehaverne er tilknyttet én skole.  

Vi har tidligere inviteret alle kommende børn med i sammenhængsprojektet, men i år forbliver 

samarbejdet mellem de kommunalt sammensatte skoler og børnehaver af coronahensyn. 

Af den grund afholdes der i år samtaler mellem alle børn, forældre og børnehaveklasseledere. 

Klassedannelsen laves på baggrund af overleveringsmøder i de tilfælde, hvor vi eller børnehaver 

finder det relevant, overgangsnoter på alle børnene fra børnehaverne samt samtalerne med alle 

børn og forældre. 

 

9. Evt: 


