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Dato:29.09.2020 
Udarbejdet af: JS 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.00-20.00 

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

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Nyt fra medarbejderne 

Der er god stemning. 

Lærerne er ved at finde fodfæste i fjerdelærerordningen. 

Der er mange gårdvagter på grund af sektionsopdelingen. 

Møder og samvær er opdelt i afdelinger. Nogle møder er blevet aflyst. 

Lærerne glæder sig til at mødes face to face med forældre. 

Pædagogerne er ved at køre træt i at være ude og opdelt i sektioner. 

Corona fylder. 

 

3. Nyt fra eleverne 

Eleverne er ikke til stede. 

 

4. Nyt fra formanden  

Der har været afholdt møde i formandsskabskredsen: 

Der var lavet budgetforlig aftenen forinden. Munkegårdsskolen og andre skoler var ikke blevet hørt i forhold 

til budgettet. Formandens fokus var på, at vi ligger tredje lavest i landet på skoleområdet. Formanden går 

sammen med andre formænd i dialog med forvaltning og Borgmester. 



7. klasserne er blevet lagt sammen, og formanden har deltaget i forældremøde sammen med ledelse og 

lærere. Mødet forløb godt. Kommunikationen om bestyrelsens deltagelse blev diskuteret. Ledelsen var glade 

for bestyrelsens deltagelse og opbakning. 

Et bestyrelsesmedlem foreslog at lave et princip for klassesammenlægninger. 

 

5. Orientering V/AS:  

Status Covid-19 

Der har været et tilfælde af Covid-19 hos en elev. Årgangen blev hurtigt orienteret, og både elever og 

medarbejdere på årgangen blev testet hurtigt.  

Fjerdelærerordningen 

Ordningen er startet, og der er positive takter. Vi kan ikke gennemføre den holddeling, vi ønsker på grund af 

Corona. 

Arbejdet med PLF (professionelle læringsfællesskaber) 

Vi er startet op med et fælles oplæg for alle lærere. Vi arbejder nu selv videre med arbejdet i lærerteams, 

indtil konsulenten kommer tilbage til foråret. 

Klubben 

Forældrene opfordrer til at reklamere for, at klubben er åben i efterårsferien.  

Klassesammenlægning på 7. årgang 

Lærerne er klar på opgaven og arbejder sammen. Ledelsen er tæt på arbejdet. 

 

6. Flytning af Munkemarked 

Bestyrelsen bakker op om Trivselsambassadørernes gode arbejde. 

 

7. Gennemgang af forretningsorden 

Der er lavet rettelser omkring ordet næstformand, der er erstattet af ordet stedfortræder. Et 

bestyrelsesmedlem gav udtryk for, ikke at forstå nødvendigheden af rettelsen. Formanden forklarede, at 

formålet med ændringen er, at der ikke skal være et formandskab, men at formanden samarbejder med hele 

bestyrelsen. Forskellen ligger desuden i, at stedfortræderen kun træder ind, hvis formanden ikke er eller kan 

være til stede. 

Desuden er det rettet, at referatet ikke længere underskrives efter mødet, men at referatet godkendes efter 

fremsendelse. 

 

Der vælges stedfortræder på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ændringerne i Forretningsorden for Munkegårdsskolen blev vedtaget at Skolebestyrelsen. Revideret 

forretningsorden udsendes til Skolebestyrelsen snarest. 

 

8. Nedsættelse af udvalg 

Indskoling/GFO: Anna Katrine, Søren B, Katja 

Mellemtrin/klub: Uffe, Lotte og Martin 

Udskoling/internationalisering: Anna Katrine, Anna, Søren S 

 

Der skal snart opstartes kommunikation om vores udskoling, så vi ikke mister elever i 7. klasse. Der skal både 

laves skriftlig kommunikation og videokommunikation målrettet elever og forældre. 

Der er dialog med Munkegårdsteateret om at bruge noget af den aflyste tid på at lave andet teater eller film. 

 

 



9. Drøftelse af nuværende mobilpolitik 

Medarbejderrepræsentant fortæller, at der er behov for at kigge på retningslinjerne for mobilpolitik, men kun 

fordi der mangler at blive beskrevet et mellemtrin. Lærerne i de gamle afdelinger har formuleret den 

nuværende retningslinje. Lærerne oplever ikke behov for store ændringer i den nuværende retningslinje, men 

reglerne skal håndhæves. 

Der kan være brug for at opdatere retningslinjen i forhold til ny teknologi og nye platforme. 

Lærerne kan have et pædagogisk sigte med, at eleverne kan bruge deres mobiltelefoner til forskellige 

skoleopgaver. 

Der kan i en mobilpolitik inddrages forældrenes og elevernes rolle. 

Der opfordres til, at eleverne og elevrepræsentanterne inddrages. 

Der opfordres til, at der laves en politik målrettet forældre og elever. 

Forslag om at Munkegårdsteateret hjælper med, at elever laver film om mobilpolitik. 

Der skal være en opmærksomhed på forskellen mellem regler i skole og i klub. 

 

Det er besluttet, at drøftelsen tages med tilbage til lærere og elever, der arbejder videre med retningslinjen. 

Retningslinjen opdateres og formuleres både til medarbejdere, forældre og elever. 

 

Udskolingslederen arbejder tæt sammen med lærerne omkring den konkrete mellemtrinsklasse i forhold til 

både mobilpolitik og generel trivsel. 

 

10. Evt. 

Spørgsmål til mælkeordning. Ordningen eksisterer ikke pt. 
Spørgsmål til skoledagens start kl. 8. Skoledagens start skal hænge sammen med GFO-åbningstid. 
Spørgsmål til forældremøder og samtaler. Møder og samtaler må afholdes online. 
 
Anne Sofie udsender forslag til ferieplan 2021/2022 ud til bestyrelsens input og godkendelse. 
 
 
 

 

 

 


