
 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 2 
Mødedato, tid og sted 
 

Mandag d. 16. september 2019 kl. 17.30 til 20 i personalelokalet i Holsteinsgade 41.  
 

Deltagere  
 

Forældrevalgte: Andreas R. Nielsen (Formand), Kamilla Heden Henningsen (Næstfor-
mand), Cecilie Bogh, Ole Møs, Karin Fræmohs og                                         Snorre Chri-
stian Andersen.  
Forældrevalgte suppleanter: Svend-Erik Lorentzen, Jens Jessing Pedersen, , Allan Tyr-
restrup. 
Medarbejderrepræsentanter: Eva Norford. 
Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 
Ledelse: Kristian Borg, Jan Hansen, Hanne Staugaard, Sanne Top, Henning Skov 
Gæster:  

Afbud fra  Lene Rybner, Peter Bjerg, Lars Hubertz, Maria Negrijn Tranberg og Kristian Sand 
Mødeleder Kamilla 
Referent  Hanne 
  
Dagsorden  Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  Se bilag – Dagsorden blev godkendt. 
2. Godkendelse af referat  Se bilag – Referatet blev godkendt. 
3. Nyt fra: 

A. Elever 
B. Personale 
C. Ledelse 
D. Rettighedsråd  
E. Råd og udvalg i      

øvrigt 

A.: Indskolingen har nu valgt elevrådsrepræsentanter. Eleverne skal til 
at starte at lave regler om skating og røgfri skole. 
B.: Rengøring på skolen er stadig ikke ok. Der er især problemer ift. toi-
letterne, som har mange brugere og er vanskelige at rengøre. Hoved-
rengøring er ikke eksisterende. Der er nu børn og voksne, som har aller-
gilignende reaktioner. Vi følger det tæt. C.: Der har været en henven-
delse omhandlende nogle elevers adfærd overfor personalet i kiosken 
på Holsteinsgade. 
Der er informationsaften for forældre til kommende børnehaveklasse-
børn d. 12. november 2019, kl. 17 – 19. Vi aftaler nærmere på næste 
møde ift. skolebestyrelsens deltagelse. 
D.: Årshjulet er klar og der har været en proces, hvor interesserede har 
kunnet ansøge om deltagelse i Rettighedsrådet. 
E.: Kristian inviterer økonomiudvalget til møde, så snart kvartalsopgørel-
sen pr. 1.1.9.19 foreligger. De annoncerede besparelser rammer i denne 
omgang ikke (som tidligere) almendelen, men denne gang er det speci-
alundervisning, der må holde for. 
Der er planlagt dialogmøde med kontaktforældrene i oktober, bl.a. for 
at evaluere Åben Mark og tale om hvilke ressourcer på RC-området sko-
len kan sætte i spil ift. elever med særlige behov eller elever, der har 
svært ved at gå i skole. 

 
Følgende igangværende udvalg blev noteret under mødet: 
Økonomiudvalg: 
Kristian B., Ole, Cecilie, Snorre og Andreas 
Trafikudvalg: 



 

 

 

Kristian B., Andreas, Svend-Erik, Allan, Andreas 
Klasselærerrollen: 
Kristian S., Andreas, evt. Allan 
Udskolingsudvalg: 
Henning, Andreas, Ole, Kamilla (ny) 
Kontaktforældre: 
Karin, Maria 
Gennemgang og oprydning i principkatalog: 
Sanne, Cecilie, Allan, Kristian, Kamilla 
Kommunikation: 
Kamilla, Andreas 
Dagsordensudvalg: 
Kristian B., Andreas og Kamilla 
Forberedelse af arbejdslørdag: 
Andreas og Snorre 
 

4. Forældrehenvendelser En forælder har ønsket at få udleveret e-mailadresser på lærerne i stedet for 
at benytte Forældreintra. Forældre skal benytte Forældreintra ved skriftlige 
henvendelser til lærerne. Alternativt – og hvis det haster – kan man ringe til 
skolens kontor med anmodning om at blive ringet op. 

5. Drøftelse og beslutning A. Drøftelse af arbejdet med skolens praksisskriv ift. handlemulighe-
der for skolens personale ifm. elever der forstyrrer undervisning oa.  
Dokumentet ’Handlemuligheder i forhold til god ro og orden’ er et 
internt arbejdspapir, der beskriver, hvilke handlemuligheder lærere 
og pædagoger har overfor meget forstyrrende eller udadreage-
rende børn, når alle almindelige irettesættelser og tiltag er afprø-
vet. Der har været en lang proces, som er grundlagt i den tidligere 
bestyrelse med inddragelse af lærerperspektiver, og som har ført 
frem til papirets udarbejdelse. Ledelsen har færdigskrevet doku-
mentet holdt op mod gældende regler og på anmodning fra læ-
rerne. Kommentarer og gode forslag sendes til Sanne, som samler 
op og finpudser. I kølvandet på dette tema er det tanken, at der 
skal arbejdes med ’Den gode samtale’. Hanne har kontakt til Ar-
bejdsmiljø København, som stiller sig til rådighed og kan etablere 
kursus til medarbejderne. Den gode samtale skal gerne brede sig ud 
i organisationen, men vi starter på medarbejderniveau. 

B. Drøftelse af erfaringerne med indsatser i skolens klasser ift.      
’Hafniamodellen’. Karin og Kristian B.  
. Fremadrettet bør det sikres, at der er en større grad af dialog med 
Forældrene om intentionen bag tilgangen, og hvilken rolle foræl-
drene har. Fra skolens side ser vi samarbejdet med Hafniaskolen 
som et ad hoc samarbejde for enkelte klasser efter behov, ikke et 
samarbejde der skal gælde for hele Langelinieskolen. 

C. Gennemgang og evt. redigering af skolebestyrelsens årshjul (Se bi-
lag). Kamilla  
Kvalitetsrapporten rykkes til mødet i oktober. Skemaer kan gen-
nemses i august. Dagsordensudvalget ser på, om decembermødet 



 

 

 

kan anvendes til udvalgsarbejde, fx økonomiudvalg. Bestyrelsen 
holder fast i afholdelse af 11 årlige møder. Dagsordensudvalget re-
digerer årshjulet og indsætter arbejdslørdag. 

D. Evaluering af skolens fødselsdag  
En fin aften. Overskuddet går i elevfonden, hvor hver klasse har de-
res penge. MobilePay er en udfordring. Det tager lang tid at gøre 
op. Det var ikke ubetinget en succes, at indskolingen skulle spise 
inde. Forslag til næste år: Boderne åbnes først kl.18.30, så der er fo-
kus på spisning den første halve time, diskotek, åben forstander-
have og klatrevæg, borde på løbebanen, flere forældre kan involve-
res i diverse opgaver fx ved indgangen.  

E. Aftaler ift. skolebestyrelsens arbejdslørdag  
Vi har arbejdsdag på elevhjemmet, Danstrupvej 22, lørdag d. 9. no-
vember, kl. 13 – 17.30. Temaer kan være: målsætning, udvalgsar-
bejde, udskoling, økonomi, principkatalog, karakterer i overbygnin-
gen, kommunikation og styrkelse af skolehjemsamarbejdet, kerne-
opgaven i skolen (hvor meget er faglærere sammen med eleverne? 
Henning regner på det, Henning og Sanne følger op), Rettigheds-
skole (hvordan arbejder vi med det i dagligdagen?) Planlægnings-
gruppen udgøres af Snorre og Andreas, som kommer med et oplæg 
på næste bestyrelsesmøde. 

6. Punkter til kommende mø-
der 

Oktobermødet: Drøftelse af udkast til kvalitetsrapport for Langelinieskolen 
og herunder en drøftelse af skolens elevers faglige resultater, Drøftelse af 
skolens Undervisningsmiljøvurdering UVM og herunder resultaterne af sko-
lens seneste elevtrivselsundersøgelse. 
Aftaler ift. informationsaften d. 12.11. for forældre til elever, der skal starte i 
børnehaveklasse det kommende skoleår 2020. 
Arbejdslørdagen på elevhjemmet 

7. Eventuelt BUF, Børne- Ungdomsforvaltningen, inviterer til dialogmøde på Ålholmskole 
25. september kl. 17 – 19. Borgmesteren deltager. 
Skole og forældre afholder kursus 25 – 26. oktober med fokus på skolens 
kommunikationskultur. Knud Romer er oplægsholder. 

8. Videre til Rettighedsrådet Intet til referatet. 
 


