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Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 7 
Mødedato, tid og sted 

 

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 17.30 til kl. 19.30.  

Mødet afholdes i personalerummet i Holsteinsgade – deltagelse er også mulig i Teams.  

Medlemmer  

 

Forældrevalgte: Andreas R. Nielsen (Forperson), Kamilla Heden Henningsen (Næstforperson),  

Karin Fræmohs (2. næstforperson og forperson 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 Sarah Stjerne Klitgaard. 

Elever: Repræsentanter fra elevrådet. 

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

Staugaard. 

Gæster:  

Afbud fra  Kamilla, Lene, Allan, Sanne, Jan, Jens 

Mødeleder Andreas 

Referent  Hanne 

  

Dagsordenspunkter:   

1. Godkendelse af    

dagsorden  

Bilag 

Gennemgået og 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: Nyt fra elevrådet: Intet til referatet. Elevrådet holder møde i morgen. 
B: Coronasituationen: Registrering ift. Corona i systemet fylder en del, men ellers er der et fal-
dende smittetal, og skolens og div. relaterede opgaver er under udfasning.  
Hvordan er det med elevernes trivsel? Man kan mærke, nogle elever har behov for ekstra faglig 
opmærksomhed, men trivslen er nogenlunde fin. Børnene er gode til at komme sig og komme vi-
dere. De virker glade for at være i skole på ny. På Kastelsvej ser man frem til at kunne lave fælles-

arrangementer igen. Og så er der behov for en medarbejderfest       
C: Vi afventer udmeldinger fra forvaltningen vedr. Corona, og orienterer elever, forældre og perso-
nale ift. udfasning af test mv. asap. 
Stien mellem skolen og kirkegården/ambassaderne skal laves til cykelsti. Cykelstien kommer til at 
ligge tæt op til skolen og noget af hegnet vil forsvinde. Det går ikke! Vi ved ikke, hvor det ender el-
ler hvordan det lander. Måske skal vi selv skal betale et andet og nyt hegn på skolens matrikel. 
Forstanderhaven: Det har været SPK’s område. Efter sammenlægningen besluttede vi, at det skulle 
være et sted, hvor der kan være dyr. Det har udartet sig til at ligne en bondegård med alt, hvad det 
indebærer af mudder, dyrelort osv. Vi vil gerne have dyrene tilbage i foldene, så børn og voksne 
igen kan færdes frit i området. Området skal med andre ord tilbage til det, som det var tænkt som: 
Børn i haven, dyr i folde og høns i dertil indrettede huse. De er brug for tydelighed omkring, til 
hvad og hvordan haven kan/skal bruges. Og for mange børn kan det være vigtigt med et undervis-
ningsrum, som fungerer på en anden måde end den sædvanlige. Vi har startet samtalen om områ-
det og taler om gode muligheder. Vi vender tilbage til bestyrelsen, som gerne støtter op, hvis der 
er behov for det. 
Forespørgsel fra Rigshospitalet: Vi har fået tilbud om at deltage i et forskningsprojekt omhand-
lende søvnhormoner hos raske børn. Til gengæld tilbyder de at holde oplæg for os om børns søvn-
mønstre og – behov. Skolebestyrelsen støtter op om projektet, som må være frivilligt for den en-
kelte forælder. 
D: Nyt fra det seneste møde. Der er lavet en handlingsplan, som uddeles på dette møde. Uge 8 – 
10 skal der arbejdes med rettigheder på nettet. Handlingsplanen lægges på skolens hjemmeside. 
Der er aftalt møde, hvor vi skal tale om mulig struktur inden for de forskellige områder. Malene 

høres i de fem overskrifter indenfor de timeløse fag og består prøven       

Vi vil arbejde mere specifikt med de timeløse fag. 
Der er pres på for at nå mange ting i skolen. Hver gang vi skal lave noget andet, end det der måles 
på, kan lærerne opleve det som et ekstra pres. 
E: Fritidsordningen: Der er et ønske om at lave en husorden ved indgangspartierne. Det er lavet af 
Karin og Ida, som sender det til udviklingsgruppen via Jan og Malene. 
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Forældreråd: Der er brug for et initiativ, som kan lokke flere forældre med om bord. Måske vi 
kunne arrangere to eller tre aktiviteter/foredrag/oplæg om året? 

4. Forældre-                 

henvendelser 

Henvendelse fra bekymret mor, som synes der bliver kørt alt for stærkt på Kristianiagade. 

Det tages videre i vores trafikudvalg. 

Der er generelt en indstilling til at gøre noget ved trafikken – også på Kastelsvej. 

5. Punkter til drøftelse 

og beslutning: 

1. Det kommende valg til skolebestyrelsen (Bilag) 
Fastlæggelse af datoer for orienteringsmøder for interesserede forældre, og fastlæg-
gelse af dato for opstillingsmøde. Karin 
Valget afvikles efter en fast manual. Der skal være opstillingsmøde og forud for det ori-
enteringsmøder, hvor man kan høre lidt om, hvad opgaven som bestyrelsesmedlem går 
ud på. 
19. april kl. 8.15 holdes orienteringsmøde og igen samme dag kl. 16.30. Det kan foregå 
på biblioteket på Kastelsvej. Nuværende medlemmer stiller op til at fortælle og svare på 
spørgsmål. 
Opstillingsmøde 25. april inden bestyrelsesmødet. Hvis 14 personer ønsker at stille op og 
der er enighed om fordelingen af henholdsvis medlemmer og suppleanter, er der freds-
valg. Hvis ikke, skal forvaltningen kontaktes og der skal være ’kampvalg’ digitalt. 
 

2. Status ift. udvikling af skolens udskoling 
Hvor langt er vi kommet, og hvad er næste skridt? 
Udviklingsgruppen har arbejdet med emnet. Der er talt om linjer. Pt. skal man i de for-
skellige team tale om klassedannelse overfor linjer. På personalemødet tages det op i 
det samlede personale. Der er udarbejdet en overordnet oversigt over, hvad der kan 
være i fokus på de forskellige årgange 5. – 9. klasse. Der skal fyldes mere på, konkretise-
res og tydeliggøres yderligere. Oversigten er en start og i proces. 
Der skal også være dialog med elever og forældre (Open space). 
Øvelsen vil være, hvorvidt vi kan nytænke, prøve noget nyt. Vi lægger stor vægt på fag-
lighed, men anvender pt meget tid på det relationelle. Læring og trivsel er hinandens 

bedste venner     . 
 

3. Indledende drøftelse af Børnesundhedsprofilen for Langelinieskolen 
Der er i efteråret udarbejdet en børnesundhedsprofil for alle skoler i København. Ved 
mødet så vi sammen i den netop udsendte profil, og talte om, hvordan vi kan arbejde 
med den. Bilag blev udleveres i print ved mødet. 
Vi drøftede de resultater, der fremgår af Langelinieskolens Børnesundhedsprofil. 
Vi tog en beslutning om, at vi vil give elevråd, medarbejdere og bestyrelse mulighed for 
at vælge et fokuspunkt fra Børnesundhedsprofilen som ledelsen så forpligter sig til at 
arbejde med i det kommende år.  
 

1. Vi skal have tænkt os grundigt om i forhold til hvordan eleverne kan arbejde med data 
fra sundhedsprofilen. Men det skal nok gå gennem elevrådet på den ene eller anden 
måde. 

2. Medarbejderne vil blive involveret via udviklingsgruppen. 
3. Forældrebestyrelsen fortsætter drøftelserne til næste møde. 

 
Bestyrelsen identificerede en række opmærksomhedspunkter: 

a. 1.2. Mentale trivsel, især 9. klasserne 
b. 1.18. Det at kunne sige fra 
c. 2.3. Karakterpres 
d. Alkohol 
e. Hash 
f. Digital adfærd 
g. Søvn 

Vi aftalte, at det er de nedslag vi arbejder videre med næste gang, så vi ikke skal drøfte 
hele rapporten igen. 
 

6. Punkter til          

kommende  

møder: 

Håndbog til udvikling af bæredygtighedspolitik på skoler, Budget 2022, Udskoling næste skridt.  

7. Eventuelt:  

 


