
 

 

 

Mødedato, tid og sted 
 

Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 17 til 18.30.  
Mødet afholdtes online i Teams. Kristian sendte et link forud for mødet. 
Der var ikke spisning i forbindelse med mødet.  

Medlemmer  
 

Forældrevalgte: Andreas R. Nielsen (Formand), Kamilla Heden Henningsen (Næstformand),          
Karin Fræmohs (2. næstformand og formand for forældrerådet i skolens KKFO), Peter Bjerg,        
Maria Negrijn Tranberg, Svend-Erik Lorentzen og Snorre Christian Andersen.  
Forældrevalgte suppleanter: Ole Møs, Jens Jessing Pedersen, Lars Hubertz, Allan Tyrrestrup og      
Lene Rybner. 
Medarbejderrepræsentanter: Jan Frejlev og Kjartan Vosborg, Camilla vikar i dag for Jan og Kjartan 
Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 
Ledelse: Kristian Borg, Sanne Top, Jan Hansen, Rasmus Paasch og Hanne Staugaard. 
Gæster:  

Afbud fra  Karin kommer senere, Maria kommer senere, afbud fra Ole, Lars, Lene, Jens 
Mødeleder Kamilla 
Referent  Hanne 
  
Dagsordenspunkter:   

1. Godkendelse af    
dagsorden  

Se bilag 
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af        
referat  

Se bilag (Udsendt inden mødet).  
Referatet godkendt 

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

A: Ingen elevdeltagelse på dette møde. Elevrådet har svære vilkår ift. at mødes pga. coronasituati-
onen og reglerne om, at klasserne ikke må blandes. Carl fra 6.u er blevet valgt som formand og Siri 
fra 5.d er blevet valgt som næstformand. Rådet har talt om at arbejde med vedtægter, trivselsun-
dersøgelse, gallafest til foråret, tilladelse til skateboard i klasserne, anden fordeling af boldbaner i 
gården, samlinger, bedre låse å toiletterne samt det at være bindeled til bestyrelsen. De har også 
fokus på sprit, rengøring mm. 
B: Corona fylder og samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer godt. Det smuldrer lidt 
med hygiejnen blandt børnene. De skal mindes om reglerne, men vi kan ikke holde til at tale om 
det hele tiden. Børnene skal ikke skræmmes. Der kommer hele tiden nye retningslinjer, som vi føl-
ger og håndhæver så godt, vi kan.  
C: Forældremøder er gennemført, flere møder er afholdt udendørs. Vi er ved at planlægge ret-
tighedsuge og TRIMdag. Kriblekrableforløb i indskolingen har krævet forældresamtykke. Der er en 
god stemning på K58.  
Udskolingen er kommet godt i gang med skoleåret. I næste uge skal 9. klasse i praktik. Lidt specielt 
i år, fordi en del praktiksteder er lukket ned for tiden. Terminsprøver i uge 45 indskrænkes, og vi 
fokuserer på de ’store fag’.  
Én elev har været smittet med Corona og hele klassen har været testet. Bydækkende er der kun få 
smittede, men nogen er nødt til at være hjemme. Derfor har vi lavet retningslinjer for nød – og 
fjernundervisning. Bilaget lægges på AULA og hjemmeside. Hvis mange årgange skal sendes hjem, 
bliver det vanskeligt at få tingene til at hænge sammen, da der vil mangle lærere. Møder holdes på 
en anden måde for tiden af hensyn til smittefare. Det fungerer som en blanding af fysiske møder 
med stor afstand og onlinemøder. Vi vil nødig komme i en situation, hvor vi kan blive nødt til at 
lukke skolen ned. Vi ved endnu ikke, hvordan indskrivning af børn i november kommer til at foregå. 
Bestræbelsen er at gennemføre så meget som muligt, men på alternative måder. 
Skolens gæld afdrages, vores minus bringes ned og tæt på 0. Vi vil gerne bruge penge på materia-
ler og computere. Næste år bliver der højst sandsynligt et stort rådighedsrum. Snorre, Ole og An-
dreas er medlemmer af økonomiudvalget. Når vi kan se, hvor økonomien ender, indkaldes til 



 

 

 

møde i udvalget. Der skal vælges nye folk til, i og med at Kristian Sand og Ole ikke længere er i ud-
valget. 
Fritidsordningen har haft tilsyn og har modtaget en rapport, som er drøftet i dag. Den skal på for-
ældreråd på mandag. Rapporten er bedre end sidste år. I fokus er udeområderne og hvordan vi 
som voksne indgår ift. børnene. De voksne er måske lidt for passive. Det skal ændres. 
D: Der er rettighedsdage i næste uge på alle årgange. Det er vanskeligt at få skemaerne til at 
hænge sammen. De små fag mister timer og svømning skal helst ikke aflyses. Det er vigtigt at prio-
ritere RR-dagene, men vi skal løbende prioritere.  
E: Projektplan for udvikling af udskolingen. 

4. Forældre-                 
henvendelser 

Ingen henvendelser 

5. Punkter til drøftelse 
og beslutning: 

Tilbagemeldinger fra skolebestyrelsens deltagelse i skoleårets første forældremøder. Peter har del-
taget og holdt sig til talepapiret. Der var forslag om samarbejde med gymnasierne. Karin oplevede, 
at der var spørgsmål til lejrskole og har bemærket, at mange lærere bruger møderne til at forklare, 
hvis noget er vanskeligt at få til at fungere i klassen. Kamilla hørte at ’fritten’ og afhentning af børn 
fyldte meget i indskolingen. I udskolingen var der spørgsmål til, hvordan linjerne kan fungere og 
hvordan/hvor tidligt man skal vælge. Det er tidligt i 6. klasse. Hvordan skal alle rummes? Andreas 
har hørt, at fritten har fyldt meget og på mellemtrinnet er linjer i fokus. Vi skal tilgodese alle, - også 
de med behov for struktur. Enkelte grupper har også haft de fælles samlinger i fritiden i Fælledpar-
ken som en bekymring. Allan synes det var en god oplevelse at være med i udskolingsmøder. Der 
var stor forskel på, hvor i mødet man kom ind – begyndelse, eller . . . Rigtig godt at komme med på 
forældremøderne. Sanne har hørt ros fra forældre vedr. info om Corona, mørke på Asger Holms 
vej, nød - og fjernundervisning, ny nedlukning? og børn der savner aktiviteter i ’fritten’. Rasmus 
har været rundt og bl.a. talt om valgfag. Det udfordrer, hvis eleverne ikke får deres ønske opfyldt 
eller mister interessen hen ad vejen. Valgfag har før været noget, der var ekstra og begrænset i 
omfang og tid. Når eleverne vælger det med de nuværende regler, gælder valget i to år og afslut-
tes med en prøve i faget. Der vil blive behov for at udarbejde principper for dette område. Master-
class og talentforløb tilbydes i 9. klasse, dog uden den store søgning. 
 
BYOD, Bring Your Own Device. Status og muligheder ift. ’Medbring din egen computer’. Hvorfor er 
det så vigtigt? Skolen har udlånt computere til de elever, som har spurgt efter det. Vi har 113 i ud-
lån på 6. – 9. klassetrin, svarende til et beløb på ca. 570.000 kr. Det er ca. hver fjerde elev, som sid-
der med en lånecomputer. Vi har indkøbt to klassesæt, som skal bruges af 4. klasserne. Vi har 
bremset lidt op ift. BYOD i 5. klasse.  Der kommer flere og flere, som gerne vil låne computere.  
I 6. – 9. klasse er computeren et centralt arbejdsredskab. Der er meget undervisningsmateriale, 
som lægger op til brug af computer. Et forældreperspektiv kan være, at skolen må betale, hvis 
computere kræves i undervisningen. Lånecomputere kan bruges såvel hjemme som i skolen.  
Vi skal både arbejde digitalt og analogt i skolen, alt efter hvornår det giver mening. Computere kan 
være en hjælp til de børn, som har svært ved at læse og skrive, fx appwriter. Eleverne er gode til at 
passe på computerne, både egne og skolens. 5. årgang vil ikke blive bedt om at medbringe egne 
computere. Det er vigtigt at tydeliggøre muligheden for at man kan låne på skolen. 
 
Rygeregler. Hvordan går det her på skolen med at implementere lovgivningen ift. at der ikke må 
ryges i skoletiden og arbejdstiden? Hvilke sanktioner kan vi bruge? Hvilke forventninger har foræl-
drene til, hvordan vi skal agere fra skolen side? Det kunne være vigtigt at involvere elevrådet, men 
det er ikke elevernes ansvar. Det er de voksnes.  
Forskellige forslag: 
Skrive hjem til forældrene 
Læreren kontakter eleven og irettesætter 
Foredrag af udefrakommende ’eksperter’ 
Inddrage udgangstilladelsen (vanskelig at håndhæve) 
Hvor mange resurser kan/vil skolen bruge på det her? 
Ikke udskamme forældre, som synes det er i orden at børnene ryger 
Hjælpe børnene til at træffe egne valg, - forebyggelsesindsats fx ved Kræftens Bekæmpelse 

 
Konklusion: Bestyrelsen indstiller, at skolen kontakter forældrene, hvis eleverne bliver taget i at 
ryge. Besked til forældrene går via en leder, så den gode relation lærer – elev kan bevares. 

 



 

 

 

6. Punkter til          
kommende møder: 

Skolens faglige resultater, Digital opmærksomhed, Forældresamarbejde i udskolingen 
 

7. Eventuelt: Princip omkring svømning. Hvis man har glemt sit tøj, skal man sidde i naboklassen, når de andre 
tager til svømning. Det er svømmehallens regler, Coronaregler. Eleverne må ikke sidde i hallen 
uden at deltage. 

 


