
Skolebestyrelsesmøde den 30. november kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 
Sted: Virtuelt – på Teams (link fremsendes) 

Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Kjeld Rune Jensen, Mick Biehl, Mikkel Ulfeldt Hede, Sigbhatullah Amadid, Mikkel 

Korsgaard Vendelboe, Thor Wilkens 
Afbud:                                        Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen, Mikkel Korsgaard Vendelboe 
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen, Jesper Melcher, Marie-Claire Schat 
Elevrepræsentanter: Milas (7.x) og Mulu (8.x) 
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 og referat fra 
sidste møde 

 

 Godkende  17.00 Referat og dagsorden blev godkendt uden 
yderligere kommentarer 

2. Temadrøftelse vedr. 
udvikling af princip for 
bæredygtighed 

Deltage i workshop Signe + Irene/Martin for det 
tekniske 
ALLE: forbereder svar på 
spørgsmål:  
- HVORFOR skal vi arbejde 
med bæredygtighed på 
skolen?  
- HVAD skal vi forstå ved 
begrebet 'bæredygtighed'? 
- HVILKE konkrete mål og 
handlinger vil vi opnå?  

17.05- 
18.15 

Lene Holm Jensen, chefkonsulent i udvikling og 
strategiområdet i Frederiksberg Kommune var 
på besøg og gennemgik kommunens visioner 
om at være en førende bæredygtig kommune i 
Danmark. Lene gav eksempler på, hvad et 
princip om bæredygtighed kunne indeholde 
ligesom hun kom med eksempler på hvordan 
der i forvejen arbejdes med bæredygtighed på 
Frederiksberg. 
Efterfølgende blev deltagerne på mødet delt i 
to grupper, hvor de indledende drøftelser førte 
nogle input til det videre arbejde med sig.  
Arbejdsgruppen bestående af Marie-Clair, 
Signe, Mikkel Hede og irene holder møde og 



strukturerer aftenens input inden næste gang, 
det tages op på et bestyrelsesmøde.  
Det ønskes også taget op i elevrådet og i de 
forskellige personalegrupper, men 
coronarestriktionerne gør, at det pt. er meget 
svært at mødes på tværs. 
Arbejdsgruppen mødes online og skriver et 
udkast til et princip, så de forskellige foraer har 
et udgangspunkt. 

3. Møde med 
kontaktforældre  

Finde dato i foråret, 
tema og fordele 
opgaver  

Signe 
Tema kan være 
kontaktforældre-rollen 
(opfølgning på sidste års 
møde) og forældreinput til 
princip for bæredygtighed 

18.15 Udsættes til næste møde, da det endnu er for 
usikkert at planlægge med noget i disse 
coronatider 

4. Nyt fra elevrådet   

 

Lytte + aftale input 
til princip for 
bæredygtighed fra 
eleverne 

 18.25 Eleverne var ikke tilstede på mødet. 

5. Status Corona Lytte Ledelsen 18.35 Skolen har haft forskellige elevgrupper 
hjemsendt, da enkelte elever er blevet smittet 
uden for skolen. Der er stadig ingen, der er 
smittet her på skolen. Alle testede, som har 
været i nærkontakt med en smittet, er testet 
negativ. 
Der har været stor ros til de lærere, som på 
meget kort tid har lagt undervisningen om til 
digital gennemførelse, så elevernes 
undervisning har kunne køre så optimalt som 
muligt under de anderledes forhold. 
Klubben har haft enkelte tilfælde og SFO’en 
ingen, så hele skolen er indtil videre sluppet ret 
nådigt. 
Der er stadig stor fokus på god håndhygiejne 
alle steder. 



Julemåneden er i høj grad omlagt til digital 
afvikling. Julesamlingerne er delvist optaget og 
vil køre som et liveshow over teams 
kombineret med filmklip.  
Julegudstjenesten er indspillet nede i kirken og 
sendes på teams den sidste dag inden jul. 
Luciaoptoget bliver udendørs i år ligesom 
aktiviteter i sfo og klub afvikles i stil med en 
normal julemåned. 
Sygefraværet er generelt lavt over hele linjen – 
den øgede fokus på hygiejne har en positiv 
effekt og faktisk er det generelle almindelige 
sygefravær faldet. 

6. Opfølgning vedr. digital 

dannelse / trivselspolitik 

Lytte  Tilbagemelding fra Marie-
Claire/ Medierådet 

18.40 Marie-Claire har fået kendskab til noget 
materiale gennem sit arbejde i medierådet, 
som kan bruges til et dialogbaseret arbejde ift., 
hvilken digital kultur, der ønskes på skolen.  
Materialet kan eksempelvis bruges på 
forældremøder, på personalemøder, på 
elevmøder og. lign. 
Det handler om digital dialog gennem 
dilemmakort, som kan munde ud i principper 
for god digital kultur. 
Medierådet har desuden lavet nogle foldere til 
forældre om, hvordan man forholder sig til sit 
barns digitale liv: ”Der er så meget forældre 
ikke forstår”, som kan give forældre indblik i, 
hvad konflikter og mobning kan udspringe fra 
og hvordan man som forælder kan være 
rollemodel ift den digitale gode kultur.  
Kontaktforældrene kunne være bærere af dette 
ift. at bringe det op på forældremøder 
fremadrettet.  

7. Nyt, Meddelelser Formand/SB:  
Ledelsen:  

 18.50 Gorm Bagger Andersen stopper som skolechef 
på Frederiksberg pr. 1/1 2020 



  
Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar ift. 
lukning af Christiansskolen, som sendes afsted. 

8. Næste møde Tirsdag den 12. 
januar kl. 17-19 – 
evt. med 
efterfølgende 
nytårskur/spisning  

12. januar tages hul på 
skolebestyrelsens arbejde 
med indspillet til visionen for 
”Folkeskolen 2030” 

18.55 Nytårskuren udsættes grundet corona. 

9. Under stregen   
 

  

 

  

 

 

 

 


