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Dato: 5. februar 2020 
Udarbejdet af:JS 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 4. februar 2019 kl. 18 -20  
 
Til stede: 
Forældrevalgte: Formand Niels Christoffersen, Lotte Falck, Anna Ilsøe 
Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Nina Harboe 
Elevrepræsentanter: Malika 9.z og Ruben Lou 9.z 
Suppleanter: Søren Skjerbek 
Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, Jesper Rud Christoffersen og Janni Pihl Sørensen  
 
Afbud: Næstformand Lars Pano Thørs, Henriette Bernhoff Lungholt, Martin Bjørn Heiselberg, Lars Harder, Thomas 
Feldborg Lohse, Mads Allingstrup og Lisbet Michelsen 
 
Referent: Janni  
 

 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

 Orientering – ledelsen  

- Nyt fra formanden 

Intet nyt 

- Nyt fra medarbejderne 

Intet nyt 

- Nyt fra eleverne 

Der kommer ny cykelparkering ved de ældste klasser. 

Elevrådet får eget rådighedsbeløb. 

I uge 7 får klasserne nye gardiner. 

- Røgfri skole kommunalt vedtaget fra 1. august (Når røgfri skoletid og røgfri arbejdstid træder i 

kraft, er det ikke længere tilladt at ryge i arbejdstiden - hverken på eller uden for kommunens 

matrikler)  
Skolebestyrelsen anbefaler, at forvaltningen tilbyder rygestopforløb. 

- Afdelingsstruktur næste skoleår 

Organisatorisk bliver vi 3-delt. Lærere kan i fagfordelingen skifte afdeling og følge klasser i forhold til 

klassernes behov. Arbejdet i 3 afdelingerne kan give os mulighed for at arbejde målrettet i mindre 

afdelinger. Vi sætter bl.a. fokus på at give mellemtrinnet mening og identitet. 

- APV 

Anne Sofie holder møde med AMR i uge 8. Vigtige punkter fra APV tages med på efterfølgende 

skolebestyrelsesmøde. MED samles en hel dag for at tale om retningslinje for fagfordeling og kommende 

skoleår. 

- Trivselsmålingen  

Ledelsen går rundt i alle klasser og introducerer til trivselsmålingen, der gennemføres i februar/marts. 



- Educas.dk – mulig portal til vikardækning  

Lærerne laver vikarplaner færdige i denne uge, så der er vikarplaner i alle klasser. Vi kigger desuden på 

educas.dk i forhold til, om det kan bruges som vikarmateriale. 

 

 Timefordelingsplan – opfølgning fra sidste møde 

Cambridge er en valgmulighed for eleverne i af 8. og 9. klasse. Timerne ligger i skoletiden. 

Bestyrelsen ønsker fokus på engelsk. Ledelsen lægger en ekstra engelsklektion i skoleforløbet. 

Bestyrelsen opfordrer til at arbejde med delehold i madkundskab og håndværk/design. 

 

 Internationalisering – opfølgning fra sidste møde 

Der er udarbejdet en oversigt over progression omkring internationalisering gennem skoleforløbet. Oversigten 
revideres løbende. 
I denne uge får vi besøg af internationale lærerstuderende, der skal arbejde med 9. klasserne. 
 

 Høringssvar vedr. valg til bestyrelsen: skolebestyrelsesmedlemmernes eventuelle input, spørgsmål og 
kommentarer til, inden materialet offentliggøres. 
Lars, Niels og Henriette er på valg. 
Skolebestyrelsen i tvivl, om suppleanterne er valgt for 4 år, eller om der også skal være suppleringsvalg for 
suppleanter ved skolebestyrelsesvalget 2020. Anne Sofie undersøger dette. 

 

 Anvendelse af sociale medier på MU 

Anne Sofie har været til oplæg om spil og sociale medier. Der er behov for et fokus på skolens mobilpolitik i 
forhold til spil og sociale medier. 
 
GFO’en har lavet en ”ingen-mobiltelefon-politik”. Der skal være en opmærksomhed omkring muligheden for 
at lave legeaftaler, som før blev lavet på sms. GFO’en taler om, hvordan der kan arbejdes med en glidende 
overgang for 3. klasserne, inden de starter i klubben. Nuværende ordning evalueres med personalet. 
 
Lærere og pædagoger oplever, at børnene bliver ringet op af forældre i skole- og GFO-tid. Børnene bliver 
forstyrret i timer og aktiviteter. Skolebestyrelsen er enige om, at forældrene får at vide, at de ikke kan ringe til 
børnene på deres mobiltelefoner i skoletiden, men at de kan ringe til skolen, hvis der er et vigtigt behov for 
kontakt. I GFO kan forældre ringe, hvis det er meget vigtigt. Skolebestyrelsen formulerer et skriv om dette. 
Mobilpolitikken sendes med ud til forældrene ved samme lejlighed. 
Søren og Niels laver udkast til skriv og sender det til resten af bestyrelsen efterfølgende. 
 
Mie, der er forsker inden for sociale medier og spil, har tilbudt at holde oplæg for forældrene på skolen. Disse 
oplæg og debatter kan holdes i afdelinger med aldersrelevant indhold. 
Trivselstimerne kan bruges på forebyggende arbejde, evt. med hjælp fra SSP og andet materiale. 
 

 Evt.  

 

 

 
 

  
 


