
Skolebestyrelsesmøde den 30. september kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 
Sted: Personalerummet 

Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Kjeld Rune Jensen, Mick Biehl, Mikkel Ulfeldt Hede, Mikkel Korsgaard Vendelboe, Thor 

Wilkens 
Afbud:                                       Sigbhatullah Amadid 
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen, Jesper Melcher 
Elevrepræsentanter: Milas (7.x) og Mulu (8.x) (begge ikke tilstede) 
Personalerepræsentanter:    Thomas Jensen, Christina Flintholm 
Skoleledelse: Irene Hastrup, Martin Hodel, Martin Gorm Pedersen og Lisbeth Jensen 
 

Emne  Hvad skal vi 
udrette 

Proces (ansvarlig) Tid Beslutning 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Godkende Martin 17.00 Et medlem ønskede, at bestyrelsen bliver skarpere på 
deltagelse på forældremøder efter sommerferien. 
Det sættes på årshjulet til mødet i maj, så alle 
årgange har en bestyrelsesrepræsentant med på 
mødet.  

2. Godkendelse referat 
fra sidste møde 

Godkende Martin  Referatet godkendt 

3. Nyt fra elevrådet Lytte/spørge Elevrepræsentanter 17.05 
 

Milas fra 7x er formand og Mulu 8.x er næstformand. 
Elevrådet taler rigtig meget om grøn skole, da Skolen 
på La Cours Vej i år satser på at blive grønt flag skole. 

4. Status på håndtering 
af Covid-19 

Lytte/spørge Skoleledelsen 17.15 Restriktioner ændres fra uge til uge og dette gør jo 
det at drive skole til en udfordrende opgave. 
Orientering om aktuelle tiltag. 
Bestyrelsen er opmærksomme på, om elever mister 
noget socialt/trivselsmæssigt under den ændrede 
skoledag under coronaen. Der opleves på skolen ikke 
de store trivselsmæssige udfordringer. Faktisk ser det 
ud til, at de klare rammer og mere tydelige inddeling 



af hverdagen gør at færre ekskluderes fra de sociale 
fællesskaber. I indskolingen opleves det dog, at nogle 
børn er meldt ud af sfo’en grundet frygt for corona, 
mistet job eller lignende. Det skal der være fokus på. 

5. Høringsopgave vedr. 
skoledistrikter 

Formulere 
høringssvar 

Irene/Signe fremlægger 
høringsopgaven. Se 
fremsendte.  
Fælles drøftelse af 
høringssvar. 

17.20 Bestyrelsen skal udfærdige et høringssvar til et 
forslag, som indebærer, at distriktet til Skolen på La 
Cours Vej udvides med et område fra 
Lindevangsskolens distrikt, som vil betyde, at 
kommende 0.klasse vil få 9 flere elever og dermed 
fire spor fremadrettet. Skolens bygningsmasse passer 
til 3 klasser og ved en udvidelse af distriktet vil skolen 
stå overfor at have fire små klasser, som fremadrettet 
sikkert vil skulle sammenlægges. Bestyrelsen og 
skolens ledelse ønsker ikke at skolen skal være 4-
sporet. Bestyrelsen sender et høringssvar med tanker 
og argumenter.  

6. Økonomi og 

selvbestemmelse + 

svømmeundervisnin

g - erstatning 

 

Opfølgning fra 
dialogmøde og 
formandsrådsm
øde. Evt. 
beslutte 
yderligere 
handling ift. 
kommune. 

Signe og Mick fortæller 
om formandsrådsmødet.  
Fælles drøftelse om evt. 
opfølgning. 

17.35 De fleste effektiviseringsforslag for skolen blev ikke 
gennemført. Dog er der en teknisk tilretning på pris- 
og lønfremskrivningen på skolepædagogernes løn, 
som kan få konsekvenser for normeringen i sfo’en om 
eftermiddagen.  
Skoleområdet som helhed blev tildelt et tre-cifret 
millionbeløb, som primært skal bruges på en 
gennemgribende renovering af Lindevangsskolen og 
Søndermarkskolen, som skal have skiftet tag.  

7. Opfølgning på 
antimobbestrategi 
/trivselspolitik   

Følge op på 
trivsel i skolen 
og evt. beslutte 
yderligere tiltag  

Skoleledelsen 
fremlægger status ift. 
antimobbestrategi. 
Fælles drøftelse. Se tema 
i Skole og Forældre 
nyhedsbrev fra aug.  

17.45 Punktet udsættes til næste møde 



8. Årsplan  Godkende 
årsplan og 
fordele opgaver. 
Vedtage 3-5 
succeskriterier.  

Signe fremlægger 
årsplan. Se vedhæftede. 
Fælles drøftelse, 
prioritering og 
opgavefordeling. 

18.10 Signe gennemgik årshjulet. Der var udbredt 
opbakning om temaerne og bestyrelsen glæder sig til 
det hele. 
Bilag vedhæftet 

9. Årsmøde /dialog 
med 
kontaktforældre 

 

Planlægge dato 
og emne for 
årsmøde med 
kontaktforælde 

Drøftelse af inddragelse 
af og møde med 
kontaktforældre. 
Opfølgning fra 
forældremøder i august. 

18.20 Hvis corona vil det, afholdes møde med 
kontaktforældre i maj. 

10. Nyt, Meddelelser Formand/SB:  
Ledelsen:  
- Status på 
håndtering af 
Covid19 
- Status på 
gårdprojektet 
 

 18.30 Der plantes næsten 300 buske og træer i uge 42. 
Herefter vil skolegården være tæt på at være færdig. 
Resten af Østgården på siden af gammel bygning ud 
mod Emil Christian Hansens vej og stykket mellem 
gammel bygning og La Cours Vej er endnu ikke 
finansieret. Der er fondsansøgninger ude, og hvis der 
kommer penge ind vil dette område også blive 
inddraget. 
Skolen ville gerne holde en stor indvielsesfest, men 
restriktioner ift. corona gør, at det bliver en noget 
mindre udgave af en indvielse.  
De nye flotte gårdtoilettet er indviet og det gør en 
kæmpe forskel for eleverne. 
Det er lærerens dag d. 5/10 

11. Næste møde Tirsdag den 27. 
oktober kl. 17 

 Aftale opgaver 18.45 Kig i årshjulet 

12. Under stregen   
 

 Intet 

 

 

 


