
 

 

 

Mødedato, tid og sted 
 

Mandag d. 20. april 2019 kl. 17.30 til 20. Mødet finder sted online. Der inviteres til møde i Teams.  
 

Medlemmer  
 

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

Afbud fra  Cecilie, Lene, Svend Erik 
Mødeleder Rasmus Paasch og Kamilla 
Referent  Hanne 
  

Dagsordenspunkter:   

1. Godkendelse af    
dagsorden  

Se bilag. 
Dagsorden er godkendt 

2. Godkendelse af        
referat  

Se bilag. 
Referat er godkendt 

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

A: Eleverne er ikke nået frem 
B: Se drøftelse af genoplukning af skolen. 
C: Information om status ift. genoplukning af skolen og KKFO (Bilag er udsendt til alle forældre på 
Aula)  
Planen for genoplukning er rammesat af forvaltningen. Der har været fuldt fokus på at åbne skolen 
og rette til, bl.a. i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi har fx bestilt ekstra vaske og 
haft fokus på rengøring. Vi er ved at være på plads ift. udfordringerne. Der er fint samarbejde med 
forældrene, fritidsordningen og Pumpestationen. Ca. 75% af børnene i Holsteinsgade er kommet i 
skole, - lidt færre på Kastelsvej. Enkelte forældre har bedt om ekstraordinær frihed.  
Personalet har været i dialog med ledelsen hen over påsken om genåbningsplanen og har ønsket 
en længere indfasning end den, det faktuelt endte på.  
Børnenes trivsel og tryghed er på dagsordenen på de førstkommende teammøder, men vi kan alle-
rede nu meddele, at det ser ud som om, børnene føler sig godt tilpas. På Kastelsvej er der gode 
muligheder for at være ude. Der er 7 udezoner og børnene kan være ude halvdelen af skoletiden. 
I forhold til de børn, som ikke er i skole, sikres individuelle undervisningsforløb i dialog mellem 
skole og hjem. Udeområder er ganske anderledes i Holsteinsgade.  Der er 2 x 15 minutters frikvar-
ter i løbet af dagen. Der er også klasser som går på Kastellet, Classens have mm 
6. – 9. klasse undervises online hver dag. Der er en øget mængde af undervisning ift. i starten. No-
gen har et ønske om et ’skema’, så forældre og elever ved, hvornår der er undervisning i hvad. Lek-
tier er skrevet i ugeplanerne, men der står ikke hvornår, hvilken undervisning foregår. Vi undervi-
ser efter bekendtgørelsen om nødundervisning og forsøger at folde fagrækken ud så vidt, det kan 
lade sig gøre. Som udgangspunkt SKAL der undervises i dansk, matematik og engelsk. Lærerne ar-
bejder på at koordinere undervisningen af eleverne i større som mindre grupper. Der er mange 
problemstillinger, læreren skal tage højde for, fx relation og motivation. Det tager tid at fjernun-
dervise. Online undervisning er noget, man skal ville. Det gælder både for børn/unge og voksne. 
Eksempelvis kan man kun se fire elever på skærmen ad gangen, hvilket ikke giver optimal mulighed 
for relation til eleverne. Feedback er også vanskeliggjort. I det hele taget kræver det mere, også i 



 

 

 

tid, at fjernundervise. De børn, som har brug for særlig opmærksomhed og omsorg, deles i mindre 
grupper, - enkelte elever undervises én til én. 
Lærere og ledelse vil spørge 9. klasserne, hvad de ønsker sig som afslutning.  
I indskolingen er pædagogerne meget mere i klasserne, - pædagogerne indgår også i 4. og 5. 
klasse. 
Status ift. opstart efter 1. maj af børn til kommende bh.kl.  
Vi skal modtage 120 børn 11. maj. Vi kan bruge det gule hus, som nu er myndighedsgodkendt. Må-
ske skal vi også bruge lokaler i nr. 60 på Kastelsvej.  
D: Intet nyt 
E: Intet nyt 

4. Forældre-                 
henvendelser 

’Digital dannelse’ må vi vente med 
Ønsker og forslag ift. skolens nødundervisning, 

5. Punkter til drøftelse 
og beslutning: 

1. Drøftelse og godkendelse af skolens budget for 2020. Se bilag. Kristian/KB  
Særligt for i år gælder, at alle enheder skal lægge et budget, der går i 0. Der har fx været 
en del ekstra lønudgifter til folk, som er stoppet. Vi har således et stramt budget i år. Til 
gengæld ser det lysere ud året efter. Det har ikke været muligt i år at afsætte et større 
beløb til undervisningsmidler, men det kommer nok til at være i underkanten. Der er et 
ønske om at synliggøre vikarbudgettet. Kristian Borg sender det ud til bestyrelsesmed-
lemmerne. Corona-krisen kommet sandsynligvis til at påvirke skolens budget positivt. 
Driftsudgifterne er små, og der er ikke behov for vikarer. Vi følger budgettet tæt. KB ori-
enterer bestyrelsen kvartalsmæssigt. Budgettet godkendes. 

2. Trafiksituationen omkring Kastelsvej 58. Andreas  
Der er møde d. 29/4, så det tages op på næste møde 

3. Status ift. arbejdet med en ny målsætning for skolen. Kamilla  
Det er sat på stand by, indtil vi kan mødes igen i udviklingsgruppe og Rettighedsråd 

4. Status ift. suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Kristian/KB  
Valget er udsat 

5. Forslag ift. bestyrelsens forretningsorden og formidling af referater fra bestyrelsens mø-
der. Se bilag. Allan   
Forslag om at dagsordenudvalget indhenter ideer til dagsorden, inden udvalget mødes 
og fastlægger dagsorden. I praksis kan det være at sende en besked ud til bestyrelsen en 
uge forinden. Man er altid velkommen til at komme med forslag til dagsorden, men en 
reminder vil være værd at prøve i en periode. Vi forsøger med en tråd i AULA inden næ-
ste møde. Bestyrelsen kan også have et indlæg i månedsbrevet. Referaterne ligger fint 
på skolens hjemmeside, som vi er kommet langt med. 
 

6. Punkter til          
kommende  
møder: 

Inkluderende fællesskaber, Status ift. skolens Undervisningsmiljøvurdering (UMV). 

7. Eventuelt: Mediepolitik – hvad er det eleverne må have på PC og iPad? Det fremgår ikke af principkataloget. 
Vi følger op på dette på et kommende møde, så alle kender reglerne.  

  Slutteligt en kæmpe ros fra formanden til skolens medarbejdere. Stor respekt!! 
 

 


