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Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 10. marts 2021 kl. 17-19 på Zoom 
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Anders Scheel Frederiksen, 
Christoffer Korsbakke Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, 
Nadja Tandrup, Tobias Qvistgaard 9.z, Anna Clara Rasmussen 9.x, Camille 
Steenstrup 9.x Johan Boas, Line Garde, Mette Stæhr Niedersøe, Rikke 
Michan 
 
Gæster: kl. 17:30 Nana Madsen og Tina Gørtz fra ”En ung politik”, Gentofte 
Kommune   
 
 
 

Afbud: Anders Scheel Frederiksen 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:00-
17:02 

Godkendelse af referat 
 

Referatet er godkendt 
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Meddelelser (Orientering) 17:02-
17:30 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden:  
Ane har været til møde i integrationsrådet med et 
oplæg om, hvordan det går med børn og familier 
af anden etnisk baggrund og kommunikationen 
med disse. 
Skoleledelsen: 
Vi har ansat ny lærer til udskolingen og han starter 
15/3. 
Der var 25 gæster på infomøde om 
idrætsordningen. 
Bestyrelsen er positive over for skolens gågrupper.   
1 dags udeskole om ugen: Vi har fordelt 
årgangene på 5 dage i GVI. Skoledagen bliver ca. 
fra kl. 9-13. Vi følger skemaet de næste to uger, og 
så må vi se, hvad næste udmelding bliver. Den dag 
man er i skole på årgangene 5.-7. årgang har man 
mulighed for udeklub om eftermiddagen.  
Det går godt på skolen.  
Vi får ca. 100000 til at understøtte trivsel 
udmøntet af regeringen.   
Alle teams er blevet bedt om at planlægge 
forældremøder og skole/hjemsamtaler online.  
Vi skyder skolefoto til tidligt i næste skoleår. Vi 
sikre 9. årgang får et foto.  
Teststrategi: Sundhedsplejersker tester personale 
to gange om ugen. Der er blevet ansat podere i 
kommunen, som skal teste elever. Denne starter 
efter påske, hvor vi håber på, at eleverne er mere 
tilbage indenfor. Det bliver den korte næsetest. Vi 
skal indhente samtykke fra forældre.   
Medarbejderne:  
God bemanding og god ro på skolen. Dejligt at 
være mange lærer/voksne i undervisningen, så 
man kan dele børnene på kryds og tværs. Glade 
børn og medarbejdere.   
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Elevråd:  
Hjemmeundervisning og trivsel. Det har ikke 
fungeret så godt at arbejde med projektarbejdet. 
Men samtidig var det fedt at arbejde 
projektorienteret.  
Spørgsmål om skolerejsen. Der bliver ikke en rejse 
til udlandet. Der arbejdes lige nu på et alternativ i 
DK, men hvor meget og hvordan kan vi ikke sige 
noget om.  
Vi kigger på 9. klassesfoto, når 9. klasserne er 
tilbage.  
 

Fælles om ungelivet  
 

17:30-
18:00 

- Præsentation af indsamlet data og af projektet  Nana og Tina Informerer om 
ungeprofilundersøgelsen og herunder den 
islandske model og viden om beskyttende faktorer 
omkring familie, fritid, skole, venner.  
 
Vi eftersender rapporten fra BA. 
Vi ønsker os konkrete pointer til drøftelser på 
forældremøder. 
Gerne super klare anbefalinger – gerne for hele 
årgangen.  
Vi ønsker os, at Nana og Tina deltager i 
forældremøder og at vi netop bruger de helt 
konkrete og lokale data.  
Vi tager temaet op på et senere møde og taler om 
det videre arbejde i forhold til arbejdet.  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Timefordelingsplanen 
godkendes 
 

18:00-
18.20 

 Rikke præsenterer:  
Vi ønsker ikke de store forandringer, den har 
været rettet til og justeret i forhold til de sidste års 
nye krav.  
Planen har været drøftet på teamniveau og i MED. 
Vi har ikke ønsket at gå på kompromis med idræt.  
3. årgang: HD skal hæves i timetal og vi ønsker at 
tage en halv time i kristendom i 3. klasse, således 
at kristendom bliver semesterlæst.  
Ønske om at flytte konfirmationsforberedelsen fra 
8. til 7. klasse, da det erstatter kristendom i 8. 
klasse, og det giver et afbræk i et stort pensum.  
Kunne dette beskrives og sendes videre til 
kommunalbestyrelsen. Det drøftes, hvad det vil 
gøre ved alkoholdebut? 
Vi vurderer, at eleverne i dag er så dygtige til 
engelsk, at vi ikke sætter dette fag op. 
Drøftelse af hvor meget praksisfag.  
Kan man optimere timerne og semesterlæse f.eks. 
HD.  
Bestyrelsen godkendte planen og tager opgaven 
med tilbage om at kigge på at optimere brugen og 
af timer. Vi kigger på det i fagfordelingen og 
vender tilbage.  
 

Trafik  18:20- 
18:25 

- Opfølgning på aftaler om trafikkampagne  
 

Vi rykker ud, når de store vender tilbage. Sara vil 
gerne bede om, at én tager koordinationstjansen.  

Evt.  18:25 
18:30 

  

Pause før 
kontaktforældremødet kl. 
19:00 

18:30-
19:00 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Kommende punkter / 
opfølgning  

 - Fokus på sprog  
- Specialeundervisningsrapporten (afventer fremlæggelse i 

formandskredsen)  
 

 

 


