
 

1 
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 8 
Mødedato, tid og sted 

 

Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 17.30 til kl. 19.  

Mødet blev afholdt online 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  Sanne, Malene, Maria, Jens, Lars, Lene, Allan 

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: Nyt fra elevrådet – ingen elevdeltagelse.  
Elevrådet er nu inddraget i arbejdet med udskolingsmodellen, ift. hvad der skaber motivation for 
at gå i skole.  
Vi talte om der er nyt om opgradering af skolegården? Eleverne har tidligere lavet forslag og kom-
met med ideer og en plan, fx noget om boldbure.  
Dialogen er gået i stå under Corona og skal genoptages. KB giver en status på næste møde. 
B: Det er en travl tid, og på skolen er der mange skibe i søen. 
C: Loppemarked: Forslag om loppemarked på K-vej. Overskuddet tænkes at skulle gå børn i Ukra-
ine via Unicef. SPKbørn kan måske være med omkring noget af det praktiske, fx sortere indleve-
rede effekter. Skolen leverer rammen.  
Ukraniesituationen: Vi er begyndt at få henvendelser fra familier med børn, der gerne vi i skole hos 
os. Det kræver en opholdstilladelse og en sprogtest.  
Projekt fra Skole & Forældre: Projekt med fokus på forældresamarbejde, samarbejdsarenaer i bar-
nets første skoleår. Overordnet tema er ’Inkluderende fællesskaber’, et velbeskrevet forsknings-
projekt. Bestyrelsen bakker deltagelse i projektet op. 
D: Nyt fra det seneste møde. Rettighedsrådet har været rundt i klasserne og fortælle om rettighe-
der på nettet. Der har været en workshop ’Alle om bord’ og der sker mere på mandag, hvor rådet 
mødes fysisk. 
E: Nyt fra trafikudvalget - herunder orientering om seneste nyt ift. cykelsti-projekt. Vi afventer fort-
sat et svar, så vi ved ikke, hvor det ender. Vi tænker at rette henvendelse til forvaltningen om ha-
stigheden på Kristianiagade. Karin havde en god dialog om fleksibel pladsdannelse foran skolens 
matrikel i Holsteinsgade, men der sker ikke rigtig mere på den front. 
Kristian skriver til områdechefen om den kommende super-cykelsti ved indskolingen, om status ift. 
at kunne oprette et Nordhavnsspor og i sammenhæng med Nordhavssporet – om muligheden for, 
at skolen på grund af stor pladsmangel inde som ude i fremtiden kun skal oprette fire spor på hver 
årgang. 
Fritidsinstitutionen: 

• Nye første maj børn – hvor skal de have grupperum. Lige nu ser det ud til, at de får loka-
ler i det gule hus. 

• Festligt farvel til 3. klasserne i form af en gallafest.  

• Ny struktur (post Corona) hvor man åbner for årgangene. Vi mangler aldersintegratio-
nen. Vi laver ’familieklasser’, forstået sådan at alle a-klasser kan have aktiviteter sammen 
på tværs af aldersgrupper, 0. – 3. a. Jan Holger fortæller mere på næste møde.  

• Venskabsklasser er i gang igen. 
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• Trafik skaber bekymring. Forældre kører i bil ind på Asger Holmsvej om morgenen for at 
aflevere børn.  

• Toiletforholdene har igen været i fokus. Der arbejdes pædagogisk med det. 
 
Hvordan går det med 4. og 5. klasserne, som under Corona ikke har haft mulighed for Klub? Det 
har været svært at fastholde børnene og har resulteret i tab af fællesskab. Sætter det sig som sko-
lefravær? Vi har ikke statistik på det, men kan undersøge det.  
Det må være et opmærksomhedspunkt. Kristian kigger på tallene og vender tilbage med et over-
blik. 
Skolestarterne, 1. og 0. klasserne, har også haft vanskeligt ved at etablere fællesskaber under Co-
rona. Det handler måske mest om forældrefællesskaber. 
Vi vender tilbage med temaet ’tab af fællesskaber’ ved et kommende møde. 
Der er også forældre, som udtrykker bekymring omkring læringstab. 
Brev til forældrene med en opfordring til trivselstiltag og – arrangementer? Kristian skriver om det 
i månedsbrevet. Det er ikke alle der læser det, men opfordringen kan tages videre via klasseforæl-
drerepræsentanter og på klassemøder. 
Det er forstemmende, at der er viden om de unges mentale usundhed, uden at der ageres på det. 
Her tænkes ikke på Langelinieskolen, men mere generelt. 

4. Forældre-                 

henvendelser 

Skolefest i indskolingen er et ønske. Det er forståeligt, men det er et stort arbejde og svært for 

nogle børn at overskue. Der kommer en gallafest for 3. klasserne og skolens fødselsdag fejres i 

slutningen af august. 

Vi opfordrer til klassefester i stedet for en stor fest for hele indskolingen. 

5. Punkter til drøftelse 

og beslutning: 

1. Det kommende valg til skolebestyrelsen 
Kort status ift. de seneste aftaler og datoer. Kristian 
Der er lavet opslag til forældrene på AULA om mulighed for at stille op til bestyrelsen. Se 
i øvrigt referatet fra seneste møde. Der er valgmøde d. 19. maj. Vi sender reminder, når 
vi kommer tættere på. 
 

2. Godkendelse af skolens budget for 2022  
Bilag er vedhæftet dagsorden. Kristian 
Budgettet har været drøftet i skolens økonomiudvalg. Der er stort set tale om et frem-
skrevet budget. 
Vi har lavet planer for forskellige tiltag med henblik på at bruge færre midler, så vi kan 
halvere underskuddet fra det seneste regnskabsår. 
Klassesammenlægninger kan være en del af en løsning. Vi begynder nu at tale om det i 
TRIO-gruppen og følger op på det til efteråret, afhængig af elevtallet. 
Budgettet blev godkendt. 
 

3. Status ift. udvikling af skolens udskoling 
Hvor langt er vi kommet, og hvad er næste skridt – herunder aftale om dato for møde for 
forældredrøftelse? Rikke 
Vi afventer tilbagemelding fra eleverne. Vi samler elevernes input, så der bliver noget 
konkret at præsentere forældrene for på et møde i maj. Måske kan det være et uden-
dørsmøde med mulighed for, at flere forældre kan deltage, og ikke kun kontaktforæl-
drene. Andreas og Kamilla vil gerne stille op og står for gennemførelsen af et sådant 
møde. 
 

6. Punkter til          

kommende  

møder: 

Håndbog til udvikling af bæredygtighedspolitik på skoler. Opfølgning på den tidligere drøftelse om 

skolens børnesundhedsprofil 

7. Eventuelt:  

 


