
 

 

 

Mødedato, tid og sted 
 

Onsdag d. 19. februar 2019 kl. 17.30 til 20 i personalelokalet i Holsteinsgade 41.  
 

Medlemmer 
 

Forældrevalgte: Andreas R. Nielsen (Formand), Kamilla Heden Henningsen (Næstformand), Ceci-
lie Bogh, Ole Møs, Peter Bjerg, Karin Fræmohs og  Snorre Christian Andersen.  
Forældrevalgte suppleanter: Maria Negrijn Tranberg, Svend-Erik Lorentzen, Jens Jessing Peder-
sen, Lars Hubertz, Allan Tyrrestrup, Lene Rybner. 
Medarbejderrepræsentanter: Eva Norford, Kristian Sand. 
Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 
Ledelse: Kristian Borg, Henning Skov, Sanne Top, Jan Hansen, Hanne Staugaard. 
Gæster: Medlemmer fra Østerbro Lokaludvalg 

Afbud fra  Maria, Lene, Snorre, Lars 
Mødeleder Andreas 
Referent  Hanne 
  
Dagsorden   

1. Godkendelse af dagsorden  Se bilag. 
2. Godkendelse af referat  Se bilag. Referatet blev godkendt under forudsætning af at sætningen ”. Hvis tale-

klasserækken ikke flyttes til Langelinieskolen, kan der være fem almene spor 
på Langelinieskolen. ” slettes fra afsnit 5.6.  Kapaciteten på Langelinieskolen 
var ikke genstand for drøftelsen eller for skolebestyrelsens udtalelse til for-
valtningen om sammenlægning af SPK og taleklasserækken på Nyboder 
skole. 

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

A: Agnes og Vigga fra elevrådet deltog i mødet. Elevrådet har et ønske om et boldbur 
og har lavet en underskriftindsamling, som 200 elever har skrevet under.  . Elevrådet 
vurderer, at det vil koste ca.100.000. Henning indhenter priser på forskellige løsnings-
muligheder. Elevrådet oplever, at der er mange, der ikke kommer op til tiden efter 
pauserne. De beder om, at der igen bliver tændt for klokken. Der er gårdvagter, men 
de overholder ifølge elevrådet ikke altid deres vagt. Ledelsen taler med lærerne om 
gårdvagtsordningen og tager stilling til genindførelse af klokken. Derudover er elevrå-
det er pt optaget af at arrangere gallafesten. 
Adspurgt til rengøringsstandarden på toiletterne, at der r er markant forskel på, hvor 
pæne toiletterne er, alt efter om det er drenge - eller pigetoiletter. Endelig gav ele-
verne udtryk for, at de gerne vil have flere aktiviteter på tværs af årgangene, ligesom 
når der er minisamfund. 
 
B: Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler i januar og februar. Fokus er på opga-
ver ift. det kommende skoleår.  
C: Rettelse til referatet fra november 2019:’Der var ikke tale om at klagen var trukket 
tilbage, men at klagen var sat på hold’. Orientering om episode på 8. årgang med de-
ling af videoer, hvor elever udøver vold mod hinanden og skolens opfølgning.   
I den kommende måned afvikler Københavns Professionshøjskole Skolepraktik på Lan-
gelinieskolen – både på mellemtrinet og i indskolingen. 
E: Kort orientering fra skolens økonomiudvalg, der netop har holdt møde om skolens 
regnskab for 2019 og budget for 2020. Forslag til budget for 2020 fremsendes til ved-
tagelse som bilag til bestyrelsesmødet i marts måned. 

4. Forældrehenvendelser Punkt fra Svend-Erik, Henvendelse vedr. ’Digital dannelse’. Begge punkter blev udskud 
til næste møde. 



 

 

 

5. Punkter til drøftelse og beslut-
ning: 

1. Tilbagemelding ift. Skolebestyrelsens arbejdsdag. Se bilag. Kamilla  
Bestyrelsen har haft en arbejdslørdag på elevhjemmet. Temaet var ’Ret-
tighedsskolen’ Hvordan skal man opleve, at Langelinieskolen er en ret-
tighedsskole? Der skal laves en ny målsætning for skolen, som også vil tage 
afsæt i rettighedsskolen. Processen vil i køre frem til sommerferien. Andre 
konkrete outputs fra arbejdslørdagen er, at lærere og kontaktforældre til ef-
teråret vil blive inviteres på et kursus i ”Open To Learning”, som en tilgang 
til kommunikation mellem skole og hjem. Derudover vil bestyrelsen via sko-
lens udviklingsgruppen sætte fokus på hvordan vi kan styrke Forældremø-
der, skolehjemsamtaler og processen omkring uddannelsesparathedsvurde-
ringerne med inspiration fra rettighedsperspektivet. 
Kristian Borgsamler op på det, som kom ud af bestyrelsens arbejdslørdag. 

2. Næste skridt ift. Taleklasserækken og SPK. Punktet har været på dagsorden 
på BUU (Børne- og ungdomsudvalget), men der foreligger endnu ikke noget 
referat, så vi har ikke noget nyt i skrivende stund. 

3. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Så længe der er syv forældrevalgte 
medlemmer i bestyrelsen, behøver vi ikke at foretage et forskudt valg til 
skolebestyrelsen, men bestyrelsen har tidligere vedtaget, at bestyrelsen øn-
sker et forskudt valg for at sikre den nødvendige dynamik i bestyrelsen. Det 
blev drøftet - hvem der vil fortsætte og hvem vil stoppe. Kristian Borg og An-
dreas udgør valgbestyrelsen. 

4. Forslag ift. bestyrelsens forretningsorden og formidling af referater fra be-
styrelsens møder. Se bilag. Punktet udskydes til næste møde. 

5. Spørgsmål ift. skolens brug af elevmægling. Der har tidligere været elev-
mæglere her på skolen. Det stoppede, fordi de ikke rigtig blev brugt. Det kan 
tages op igen, hvis det efterspørges af eleverne. Lærerne kan komme på et 
møde og tale med medlemmerne i elevrådet. Vigga og Agnes tager det i 
elevrådet. 

6. Spørgsmål ift. skolens brug af venskabsklasser. Kan konceptet også bruges 
på mellemtrinnet og i udskolingen Det blev drøftet, at den måske kunne 
være en mulighed at have en form for velkomstklasse for de nye 4.klasser, 
som kunne lette overgangen fra Kastelsvej til Holsteinsgade. Fint, hvis det 
var 5. klasserne der tog imod. Agnes og Vigga tager det tilbage til elevrådet 
for at høre, hvad der er stemning for. Derefter tages det i udviklingsgrup-
pen. 

7. Status ift. rengøring på skolen. Rådmandsgadeskole har henvendt sig til 
borgmesteren og givet udtryk for deres utilfredshed med den utilstrække-
lige rengøring. Rengøringsfolkene er presset og ikke selv tilfredse med den 
rengøring, de har mulighed for at levere. Der er behov for en årlig hoved-
rengøring og rengøring af toiletter to gange dagligt. Der er også en pointe 
ift. arbejdsmiljøloven. Andreas skriver på en henvendelse sammen med de 
øvrige skolebestyrelsesformænd på Østerbro. Henvendelsen går til borgme-
steren. 

6. Punkter til kommende  
møder: 

Vedtagelse af skolens budget for 2020, Trafiksituationen omkring Asger Holms Vej, In-
kluderende fællesskaber, Status ift. skolens Undervisningsmiljøvurdering (UMV), 
Punkt fra Svend-Erik, Henvendelse vedr. ’Digital dannelse’, Bestyrelsens forretningsor-
den. 

7. Eventuelt:  
5.A Besøg af medlemmer fra Øster-

bro Lokaludvalg 
Kl. 17.30 til 17.50. Besøg af medlemmer af lokaludvalget 
Østerbro lokaludvalg havde bedt om at komme på besøg, da de er i gang med at af-
dække mulige samarbejder og interesseflader med bydelens skoler for at kunne være 



 

 

 

med til at skabe de bedste tilbud til Østerbros børn og unge og for at række ud til 
nogle af de borgere på Østerbro, som typisk ikke er i kontakt med lokaludvalget. 
. Eller fra lokaludvalget præsenterede lokaludvalgets arbejde.  
Derefter drøftede mulige samarbejdsmuligheder og ønsker til lokaludvalget, herun-
der: -1) Rengøringen på skolen er blevet skåret så meget økonomisk, at den nu er på 
et meget lavt niveau. Kan lokaludvalget være en stemme på dette område? Det gæl-
der mange skoler, ikke kun Langelinieskolen. 
2Vi vil gerne høre, hvis der er aktiviteter, som kan være noget for vores elever.3) 
Frivillighed er udbredt på skolen, og det kunne være interessant at udvikle nogle mo-
deller for, hvordan forældre kan organiseres i det frivillige arbejde. Det kunne være 
omkring dyrene, skolens fødselsdag og andespillet.  
4) Måske kan man også forestille sig, at elever får mulighed for at involvere sig og 
komme med forslag gennem lokaludvalget, børnedemokrati. Udvalget har pt ingen di-
rekte kontakt til børn og unge. Det går via de voksne. 
5) Udvalget er velkomment, når der er elevsamling på skolen. 
 

 


