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Mødedato, tid og sted 

 

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 17.30 til kl. 20.  

Mødet afholdes som et fysisk møde i Holsteinsgade 41 – i personalerummet. 

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, Jens Jessing Pedersen og Snorre Christian Andersen.  

Forældrevalgte suppleanter: Lars Hubertz, Allan Tyrrestrup og Lene Rybner. 

Medarbejderrepræsentanter: Jan Frejlev og Kjartan Vosborg. 

Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 

Ledelse: Kristian Borg, Sanne Top, Jan Hansen, Rikke Torp Villumsen, Malene Meyer og Hanne 

Staugaard. 

Gæster:  

Afbud fra  Snorre, Lene, Lars, Malene 

Mødeleder Kamilla 

Referent  Hanne 

  

Dagsordenspunkter:   

1. Godkendelse af    

dagsorden  

Bilag 

Godkendt  

2. Godkendelse af        

referat  

Bilag (Udsendt inden mødet).  

Godkendt  

3. Nyt fra: 

A: Elever 

B: Personale 

C: Ledelse 

D: Rettighedsråd 

E: Råd og udvalg 

A: Der er ved at komme gang i elevrådene og stor iver for at deltage. På H41 har elevrådet haft det 
første møde og deltager også i den kommunale temadag om demokrati.  
B: Der er personalemøde på torsdag d. 30.9. Punkter på dagsorden i Holsteinsgade er elevfeed-
back og elevpauser på H41. På Kastelsvej er skolens traditioner på dagsordenen. 
C: Bedre elevpauser. H41 åbner efter efterårsferien endnu en sal og laver gamerrum i kælderen 
med stationære computere. Der kommer til at være tre tider hver dag, der fordeles mellem klas-
serne efter et skema. Forandringer i skolegården er også nødvendige. Boldbrug skal reduceres, - 
det har taget overhånd. Vi vil gerne skabe et roligt miljø på PLC, som fremadrettet kommer til at 
være på første sal. Det tidligere PLC kan anvendes på anden vis, fx til elev-pause-lokale, elevspis-
ning og lærerforberedelsespladser. Den pædagogiske indsats er også vigtig i talen om bedre pau-
ser. Det tages op med medarbejderne på personalemødet på H41.  
Skolen på Strandboulevardens udearealer hærges en del. Det har udviklet sig til en kultur, som der 
er en indsats omkring. Andreas er blevet kontaktet med spørgsmål om, hvordan vi stiller os til den 
problematik. Skolen skal selv dække det, som ødelægges. Andreas har responderet, at vi bakker op 
om indsatsen. Langelinieskolen har ikke pt denne type problemer, men har kendt til det for nogle 
år siden. Andreas skriver på vegne af vores bestyrelse ud til Langelinieskolens forældre for at ori-
enteres om situationen.  
Fagfordybelsesugen på Kastelsvej har haft fokus på at tilgodese de fag, som ikke har fået mindre 
opmærksomhed under perioden med nød- og fjernundervisning. 
Pædagogisk læringscenter PLC på K58 er nu i gang igen. Kig gerne forbi, fx på besøgsaftenen, hvor 
der er åbent hus kl. 17 – 19 d. 1. november. Godt og vigtigt med repræsentation fra bestyrelsen.  
D: Man kan læse seneste nyt i månedsbrevet og senere orienterer vi også om vores elevs deltage i 
børnetopmødet og rettighedsdagene op til efterårsferien. 
E: Der er mere nyt fra fritidsinstitutionen på næste møde.  
SPK har haft et fint forældremøde i en god stemning. 
Trafikudvalget: Vi skal have sendt en ansøgning vedrørende vejarealet på foran skolens bygning i 
Holsteinsgade. 
Vi er i dialog med ’Sikre skoleveje’ ift. trafiksituationen omkring skolens – fokus er på Kristaniagade 
og Kastelsvej. Maria fra skolebestyrelsen vil høre om Sofie, overborgmesterkandidat, kan komme 
forbi til en morgenevent. Kristian og Maria koordinerer dato. Det er vigtigt med en event både på 
Kristianiagade og Kastelsvej. 

4. Forældre-                 

henvendelser 

Henvendelser vedrørende trafiksikkerhed på Kristianiagade. 
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5. Punkter til drøftelse 

og beslutning: 

1. Tilbagemelding fra forældremøderne. Hvad er det generelle indtryk fra forældremø-
derne? Er der noget skolebestyrelsen skal bringe videre eller arbejde med? Er der noget 
vi skal tage fat i på et kortere og længere bane? Andreas 
Indeklima på Kastelsvej: Flere er frustrerede, og der er politisk bevågenhed. Jan Hansen 
kan historikken og vil gerne være tovholder ift. dialogen med forvaltningen.  
Udemiljø og pauser i Holsteinsgade: Fokus er på et behov for bedre muligheder for ele-
verne i pauserne. 
Toiletforholdene på Kastelsvej: Der er fortsat problemer med toiletforholdene – fx antal 
toiletter, rengøring og på elevadfærd, når de bruger toiletterne. Det undersøges 
hvad det vil koste at tilkøbe ekstra rengøring. Vi drøfter temaet på personalemødet, 
’dannelse og kultur’ og vi skal tale om, hvad vi kan gøre på skolen og hvad der kan gøres 
hjemme af forældre. 
Sprog: Vigtigt med fokus på hvordan vi taler til hinanden. Det er både et ’skoleansvar’ - 
og et ’hjemmeansvar.’ 
Køleskabe: Der er tidligere taget en principbeslutning i bestyrelsen ift. køleskabe i klas-
serne. Hvis der er et behov for at ændre på denne beslutning, er det noget bestyrelsen 
skal tage op på et møde. 
Generelt: Skolebestyrelsen skal tage stilling til, om det fortsat er nødvendigt, at skolebe-
styrelsesmedlemmer og skoleledelse besøger at forældremøder ved skoleave en samtale 
om, hvorvidt det stadig er relevant, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i forældremø-
derne. Det kunne også være tilstedeværelse i en anden form. 
Medarbejderne har givet udtryk for, at det har været rart med bestyrelsesmedlemmer 
på forældremøderne. 
 

2. Dialogmøde med skolens kontaktforældre. Der er udsendt invitation. Karin og Maria er 
værter for mødet og Kristian deltager i en del af mødet, for at svare på spørgsmål og for 
at præsentere tal for elevtrivsel mv. 
Inkluderende fællesskaber: Der er udtrykt ønske om at invitere en foredragsholder til et 
arrangement for kontaktforældre og andre interesserede 
 

3. Drøftelser ift. skolebestyrelsens arbejde og møder det kommende skoleår. Hvilke emner 
har vi behov for at sætte fokus på, og hvornår? Andreas og Karin 
December-mødet ændres til et fysisk møde med mulighed for lidt fællesspisning. 
Forslag til emner, der kan tages op: Førstehjælp til eleverne, også til de mindre, SPK på 
dagsordenen, Mobilpolitik, Toiletforhold på skolen, Lektier, Valg til skolebestyrelsen, 
Seksualundervisning (hører under de timeløse fag). 
 

4. Læringsmiljøet og udskoling i Holsteinsgade (Fast punkt).  
Seneste status. Hvad er de næste skridt? Rikke, Kristian og Allan 
Projektplanen følges. Vi laver tre seancer med Open Space, ’sig hvad I har lyst til’, hen 
over vinteren. 
For eleverne kommer det til at handle om motivation og trivsel.  
For medarbejderne kommer det til at handle om motivation, trivsel og faglighed. 
For forældrene kommer det til at handle om værdier.   
Det er tanken, at alt skrives ned, - at der er en referent og en der styrer samtalerne. 
Vigtigt med fokus på såvel form som indhold og værdier, - altså ikke kun en samtale om 
struktur. Det vil være en dynamisk proces. 

 
5. Forældreforventninger ift. undervisningsdifferentiering. Der er behov for en drøftelse af, 

hvordan vi kan tale om forventninger og muligheder ift. undervisningsdifferentiering.  
Sanne og Karin  
 

6. Punkter til          

kommende  

møder: 

Håndbog til udvikling af bæredygtighedspolitik på skoler, Budget 2022, Indhold på rets af skole-

årets bestyrelsesmøder, 

7. Eventuelt:  

 

 


