
 

Side 1 af 2 

 

  

 

Dato: 10. januar 2020 
Udarbejdet af:JS 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 8.1. 2020 kl. 18.30-20.30 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra medarbejderne 
Projektopgaverne på 8. og 9. klasserne er afsluttet. Projektopgave i 7. klasse er netop opstartet. Den 
kommunale finale i 7. klassernes CRAFT-projekter kommer til at ligge på Munkegårdsskolen den 28. 

februar 2020. 
3. Nyt fra eleverne 

Ingen elever 
4. Nyt fra formanden  

Intet nyt 
5. Orientering fra ledelsen V/AS:  

Der har været formandsmøde, hvor bl.a. følgende blev diskuteret: Kommunen har fået lov til at 
fortsætte med et stort skoledistrikt, udfordringen ved at skolerne selv skal betale for de første 9 
støttetimer til en elev. 
Der er flere sygemeldinger lige nu. Vi arbejder på at få medarbejderne bedst muligt tilbage og samtidig 
dække klasserne med bedst mulige løsninger. Vi har i januar mødetid, der bruges på, at alle lærerteams 
laver vikarmateriale til alle klasser, så vikarer har adgang til materiale. Der skal desuden fokus på 
vikarforbruget, der lige nu er højt. Ledelsen arbejder med at finde løsninger, der giver bedst muligt 

kvalitet i forhold til udgiften. 
 Kommende APV 

Vores APV åbner den 9. januar. Processen er gennemgået med medarbejderne, og ledelsen 
behandler resultatet på næste MED-møde, hvorefter bestyrelsen orienteres. 

 Status vedr. påbud fra arbejdstilsynet  
Frister for påbud er overholdt. Der er arbejdet med påbud, og handleplaner er udarbejdet. 

6. Budget 2020   



Vi kommer ud med et mindreforbrug på ca. 225.000. Vi havde håbet på mere, men vi har haft nogle 
langtidssygemeldinger.  
Vi har udskudt investeringer på øvrig drift til 2020 – herunder gardiner. Bestyrelsen ønsker at kigge 
nærmere på, hvor stor en udgift vi har i forhold til at skulle købe specielle gardiner, skamler, låse på 

lærerskabe, hegn i GFO2 m.m., fordi vi er en Arne Jacobsen skole. 
Vi har haft en lille tilgang på elever i 2019. Budget 2020 er lagt ud fra dette elevtal, men vi kan dog ske 
at få færre elever i 2020. Elevtallet reguleres 5. september 2020. 

7. Internationalisering – gennemgang af kommende initiativer med deltagelse af lærer fra udskolingen 
Dennis fremlagde Munkegårdsskolens arbejde med internationalisering i dette, tidligere og næste 
skoleår, herunder Cambridge engelsk, DIS, virksomhedssamarbejder, venskabsklasser, samarbejder 
med ungdomsuddannelser, faglige forløb på engelsk.  
Ledelsen mødes med udvalget for internationalisering inden næste skolebestyrelsesmøde. 

8. Gennemgang af kvalitetsrapport 
Bestyrelsen har følgende bemærkninger:  
Det er tilfredsstillende, at vi ligger 0,1 over i karaktergennemsnit efter socioøkonomisk reference. 
Det er tilfredsstillende, at 100% af vores elever er kommet i gang med ungdomsuddannelser. 

Vi ser, at kompetencedækningen ikke er retvisende, idet kompetencer tilsvarende linjefag ikke er 
indberettet korrekt. 

9. Fagfordeling/Timefordelingsplan 
Sprog, internationalisering, globalisering og omverdensforståelse blev diskuteret. Punktet blev 
sammenholdt med punktet om internationalisering. 
Cambridge engelsk er blevet sværere at placere, fordi valgfagene i 7. og 8. klasse er bundet til 
praksisfag, og der kan dermed ikke ligge Cambridge engelsk i valgfagsperioden. Bestyrelsen er meget 
tilfredse med resultatet fra i år og ønsker at fortsætte Cambridge engelsk. Timerne til Cambridge kan 
findes i studietiden, kommunikationstiden og trivselstimen. Skolebestyrelsen ønsker desuden, at der 
kigges på, hvordan internationalisering kan prioriteres i indskolingen. 
Timefordelingsplanen tages op på næste skolebestyrelsesmøde. 

10. Evt.  
Fortæl om de gode historier på Munkegårdsskolen 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 
 


