
 

 

 

Mødedato, tid og sted 
 

Mandag d. 24. august 2020 kl. 17.30 til 20.  
Der er lidt at spise kl. 17 til 17.30. 

Medlemmer  
 

Forældrevalgte: Andreas R. Nielsen (Formand), Kamilla Heden Henningsen (Næstformand), Ole 
Møs, Peter Bjerg, Karin Fræmohs, Maria Negrijn Tranberg og Snorre Christian Andersen.  

Forældrevalgte suppleanter: Svend-Erik Lorentzen, Jens Jessing Pedersen, Lars Hubertz, Allan Tyr-
restrup, Lene Rybner. 

Medarbejderrepræsentanter: Jan Frejlev, Kjartan Vosborg, Kristian Sand. 

Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 

Ledelse: Kristian Borg, Sanne Top, Jan Hansen, Rasmus Paasch og Hanne Staugaard. 

Gæster:  

Afbud fra  Snorre, Ole, Lene 
Mødeleder Kamilla 
Referent  Hanne 
  

Dagsordenspunkter:  Intro: Præsentation af de to nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen – Kjartan og Jan. 

1. Godkendelse af    
dagsorden  

Se bilag – godkendt  

2. Godkendelse af        
referat  

Se bilag – godkendt  
 

3. Nyt fra: 
A: Elever 
B: Personale 
C: Ledelse 
D: Rettighedsråd 
E: Råd og udvalg 

A: Ingen elever valgt til rådet endnu. 

B: Høje varmegrader målt i undervisningslokaler, har været i fokus, - især på K58 i den hvide byg-
ning. Skolen vil søge om en køling af bygningerne. Opstart i skoleåret ’tilbage til det normale’. Det 
er bare ikke rigtig normalt. Der er flere forhold, som stadig er anderledes og tager tid fra undervis-
ningen, fx hygiejnetiltag. Nye retningslinjer kommer jævnligt. Der er startet to nye lærere i første 
klasse. Da lærerstuderende ikke bliver undervist i klasserumsledelse og kommunikation med for-
ældre på læreruddannelsen, vil vi tilbyde de nye lærere et kursus i dette. De nyansatte lærere, 
fem i alt, har fået en mentor hver.   

C: Det har været en forholdsvis og taget alt i betragtning rolig og varm opstart. Skole og KKFO føl-
ger de sundhedsfaglige anvisninger. Der er forskudt indmødning på K58.  

2. 3. og 4. klasse møder 10 min. senere om morgenen. Corona tiltag: Vi holder fast i at nogle mø-
der afholdes digitalt. Eleverne er ikke så syge mere, og muligvis er det hygiejnetiltagene, der mini-
merer antallet af sygemeldinger. To børn på Østerbro er testet positive, men ikke på Langelinie-
skolen. Hvis en elev sendes syg hjem og må blive hjemme nogle dage, tilbydes eleven ikke indivi-
duel nødundervisning. Der har været stort fokus på indeklima. På et kommende får bestyrelsen en 
status ift. skolens økonomi. Rengøringsniveauet på skole og i KKFO er som inden Corona plus 25%. 
Den ekstra rengøring går til rengøring af kontaktflader. Fællesarrangementer udskydes og vi opfor-
drer til, at der kun kommer én forælder til forældremøderne.  Nogle elever er bekymrede for den 
manglende indtjening, som plejer at være på skolens fødselsdag. En eventuel ny periode med 
nød/fjernundervisning er ikke noget, skolen på nuværende tidspunkt har en plan for, men det er 
vurderingen, at nødundervisning kan etableres med kort varsel, hvis en eller flere klasser må sen-
des hjem pga. coronavirus. På skolen oplever vi generelt, at den store fokus på dialogen mellem 
skole og hjem bærer frugt. Det er mærkbart, at der er kommet flere børn på Kastelsvej. Næstfor-
manden kvitterer for fin opstart af 0. klasserne. "#$% 

D: Der er ikke nyt og planlagte arrangementer er lagt ned af Corona. 

E. Intet til referatet. 



 

 

 

4. Forældre-                 
henvendelser 

Intet til referatet. 

5. Punkter til drøftelse 
og beslutning: 

• Drøftelse af hvad skolebestyrelsen skal arbejde med på dette skoleårs møder?  
Arbejdet med skolens målsætning er ikke rigtig kommet i gang. Pga. corona er det ikke muligt 
at lave en god debat der involverer alle parter, da vi ikke kan forsamles.  Et andet og vigtigt fo-
kus er udskolingen. Hvor vi har en ambition om at den skal udvikles til et mere varieret læ-
ringsmiljø. Her skal vi både kunne tage hensyn til elever med særlige behov, sikre faglig udfor-
dring og gerne åbne op for flere nye fællesskaber på tværs af de eksisterende klasser.  
Andre emner som vi drøftede bør have vores fokus: Der er en forældrebekymring vedrørende 
antallet af vikartimer i den fag-faglige undervisning. Fokus er på at øge faglæreres tilstedevæ-
relse i fagundervisningen. Løbende opfølgning på Corona og diverse tiltag og retningslinjer, 
det digitale i skolen, Co-teaching integration og erfaring, forældrekommunikation og forældre-
engagement, hvordan er vi en rettighedsskole, trivsel og faglighed på mellemtrin og i udsko-
ling, opdeling af skolen i afdelinger kan tænkes på en anden måde (fx H41 som en afdeling og 
K58 som en anden), venskabsklasser er et velfungerende projekt som er stækket af Corona, 
dialog med forældre som tænker der mangler faglige udfordringer til deres børn/hvordan ar-
bejder vi med faglighed, faglige resultater. Mange af emnerne overlapper hinanden, og nogle 
af temaerne har vi allerede talt om og aftalt at beskæftige sig med. Værdigrundlaget skal 
hænge sammen med det, at vi er en rettighedsskole. Vi venter med målsætningen og tager 
hul på temaerne, som er nævnt ovenfor. Vi skal have et opstartsmøde, hvor vi samler proces-
erfaringerne fra det udvalg, som i sin tid arbejdede med linjerne i udskolingen, så eksisterende 
viden bliver delt i bestyrelsen. KB inviterer, interesserede kan melde tilbage, hvis man vil være 
med til at samle erfaringer og sørge for formidling til en videre proces, hvor vi kan arbejde 
med at skabe et spædende projekt i udskolingen. 

• Konstituering af bestyrelsen. Ole vil gerne sætte sit medlemskab på pause, Karin indgår frem-
adrettet i formandskabet som næstformand nr. to. Maria bliver bestyrelsesmedlem, Svend 
Erik lige så. Tanja er trådt ud af bestyrelsen.  

• BYOD  (“Bring Your Own Device)i 5. klasse. Skolen har et ønske om at sætte  ’Medbring din 
egen computer’ i værk på 5. klassetrin.  Fordelen er, at underviseren ved, der altid er compu-
tere til rådighed i undervisningen.. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper og lagde vægt på, 
at udgangspunktet bør være, at skolen stiller computere til rådighed for eleverne, hvis de er 
nødvendige i undervisningen.Det får betydning for skolens budget.  KB regner på, hvad økono-
mien tillader. Bestyrelsen vil gerne have argumenter for, hvorfor det er så vigtigt med compu-
tere i undervisningen.  

• eTwinning. Mulighed for oplæg for skolebestyrelsen fra STIL (Styrelsen for IT og læring) ift. 
skolens arbejde med eTwinning. Vi er certificeret som eTwinning skole. Det er et europæisk 
projekt. Alle klasser skal lave et eTwinning forløb. D. 28/10 – 20 kommer STIL til os og laver et 
oplæg for bestyrelsen. 

• Rygeregler pr. 1.8.20. Hvordan følger skolen op på de nye nationale rygeregler for skolernes 
elever? Børn må ikke ryge i skoletiden. Hvordan følger vi op, hvis børnene alligevel ryger? På 
et kommende møde skal vi tale sanktioner. 

 
6. Punkter til          

kommende  
møder: 

Digital opmærksomhed på skolen, skolens økonomi, skolens faglige resultater, BYOD i 5. klasserne, 
rygeregler, 

7. Eventuelt: Forældremøder: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse. Skriv jer på listen og tænkt sammenhængs-
kraft, ikke kun hvor man mest har sin gang. 

 


