
  

 
 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Mandag d. 29.10.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: Lene Benedikte Gjøls kontor 
Mødeleder: Kristina Duehart-Bertram 

Deltagere (D), afbud (A), fraværende (F), gæst (G): 
Trine B. Flæng - Formand (D ) 
Kristina Duehart-Bertram – Næstformand (D) 
Rikke Lene Pedersen – Forældrerepræsentant (D) 
Michelle Nørbo Frederiksen – Forældrerepræsentant (A  ) 
Nadia Christiansen – Forældrerepræsentant (A ) 
Tilde Bülow-Olsen Wollfbrandt – Forældrerepræsentant (A) 
Mikael Hoffmann – Forældrerepræsentant (D) 
Christine Therese Leth Vestergaard – Forældrerepræsentant suppleant (D) 
Ditte Bonistalli Pfeiffer – Forældrerepræsentant suppleant ( D) 
 

Ole Worre – Medarbejderrepræsentant (A) 
Line Skar – Medarbejderrepræsentant (D ) 
 

Hjalte Erlang Treebak – Elevrepræsentant (F ) 
Isidor Shoshan – Elevrepræsentant ( F ) 
 

Lars Pilmark – Skoleleder (D ) 
Lene Benedikte Gjøl – Pædagogisk souschef (A) 
Peter Lollesgaard – SFO leder (D) 
Frank Løth – Klub leder (D) 
Thomas Dermund – Pædagogisk afdelingsleder (A) 
Hanne Maimann – Administrativ leder (D) 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvar-
lige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret 
tid til punk-
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på be-
slutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1 Velkomst og præsentations-
runde (O) 
 

10 min Velkomst og præsentation til de nye medlemmer.  
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Kristina er dirigent.  Hanne referent 
 
 

 

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Godkendt    

4 Gennemgang og godkendelse af 
referat (B) 
Bilag: referat okt. 2018 

5 min Referat fra september mødet fremsendes og Trine 
er opmærksom på den manglende kommentar. 
Godkendes på næste møde. 
 
 

 

5 Økonomi (regnskab/fraværssta-
tistik) v/ Lars/Hanne (O/D) 
 
Fraværsstatistik vedlagt 

30 min Lars fremlagde en mundtligt redegørelse omkring 

økonomien og bestyrelsen drøftede konsekven-
serne af et underskud jf. regnskabet 2018. 
 
Personalefravær blev drøftet. I Klub Norden og 
SFO Drivhuset er der er ingen langtidssygdom i 
øjeblikket, hvilket giver en positiv udvikling i syge-
fraværet. 
 
 
 

 

Kommenterede [KTSD1]: Jeg synes godt vi kan uddybde 
dette. F.eks. oplyse om den positive udvikling i klubben.  



  

 
 

Dagens emner: 

6 Selvvalgt fravær (D) 
 
Drøftelse af lovligt fravær på 
baggrund af statistik, som bliver 
eftersendt 
 

20 min Elevfraværsstatistik for 2017-18 og 2018-19 blev 
gennemgået.  
 
Der er højt fravær i nogle klasser. Kristina anbefa-
ler, at der næste gang elevfraværsstatistikken skal 
gennemgås, forinden er arbejdet mere dybdegå-
ende med tallene/værdier, så det kan oplyses, 
hvad der giver tallene/hvad de står for (enkeltele-
ver, periode, antal dage etc.)  
 
Emnet drøftes på forældrerådsmødet den 
14.11.2018 og punktet tages op på skolebestyrel-
sesmødet i januar 2019. 
 

 

7 Arbejdsdag – Kick off v/Trine (D) 15 min Kick off møde for skolebestyrelsen bliver fredag 
den 11.01.2019, kl. 13.00 til ca. 20.00, hvor skole-
bestyrelsen skal drøfte kommende opgaver, års-
hjul, sammenarbejde og dets lige. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som planlæg-
ger kick off mødet. Gruppen består af Tilde, Trine, 
Lars og Lene.  
 

 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 
 

8 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 10 
min 

Der er et hul i asfalten på Hoffmeyersvej som gør, 
at skolepatruljen/andre står i vand, når det regner. 
Kristina oplyser, at der kan laves et borgertip via 
Frederiksberg kommunes hjemmeside (kommu-
nen skal som udgangspunkt reagere på disse). 
 
Der var dialogmøde med Undervisningsudvalget 
fra Frederiksberg kommune i sidste uge. Spæn-
dende møde, som blev oplevet som en salgstale 
fra politikerne. Der blev primært talt  om kom-
mende madordning på skolerne på Frederiksberg. 
 
Udvalgsformand Michael Vindfeldt ønsker at få 
røgfrie arbejdspladser i kommunen I løbet af efter-
året 2018 fremsender undervisningsudvalget et 
høringssvar vedr. dette.  

 
 

 

9 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Ikke til stede 
 

 

10 Medarbejdere i skolebestyrel-
sen, herunder TR (O) 
 

Max 5 
min 

Ingen bemærkninger.  

11 Skoleledelsen (O) 
 

Max 10 
min 

Indskrivning onsdag den 21.11.2018. Vi forventer 
3 store børnehaveklasser.  
 
Formanden blev bedt om at overveje, om der skal 
være en forældrerepræsentant til stede (samt 
hvem) ved den fælles intro i aulaen.  
 
Børnehaveklasselederstilling er slået op og skal 
besættes 1. januar 2019.  
 

 



  

 
 

12 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Ingen bemærkninger.  
 
 
 

 

13 Klub (O) Max 5 
min 

Frank får med jævne mellemrum henvendelser fra 
forældre om, hvilke computerspil der spilles i klub-
ben.  
Frank ønsker  skolebestyrelsens opbakning til, 
hvilke spil der må/skal spilles i klubben.  

Punktet tages op på næste møde ud fra oplæg la-
vet af Frank. 
  
Det er svært at få forældrene til at betale til frugt-
ordningen i klubben med en pris på 120 kr. pr. 
kvartal. Punktet tages op på kommende forældre-
rådsmødet d. 14.11.2018 samt til næste skolebe-
styrelsesmøde. 
 
 

 

Afslutning: 

14 Opsummering, hvad er besluttet 
og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 
 

10 min   

15 Eventuelt (O) 
 

5 min Christine har børn i de store klasser og synes, 
børnene har lange skoledage. Trine oplyser, at 
Frederiksberg ikke har søgt frikommunestatus, så-
ledes at skoledagen kan gøres kortere. Trine øn-
sker, at ledelsen undersøger mulighed for at ud-
vide bestyrelsen med en pædagog.  
 
Håndbog for skolebestyrelser ønskes indkøbt.  
 
Kristina spørger, om der er interesse for kurser for 
skolebestyrelsen, som Skole og Forældre udby-
der. Kristina undersøger nærmere, hvilke mulighe-
der der er og hvornår det er muligt til næste skole-
bestyrelsesmøde.  
 
Mikael kunne godt tænke sig at få en god histo-
rie/en succeshistorie fra skolens hverdag på hvert 
møde. 
 
Skolen har fået 200.000 kr. fra forvaltningen til 
vedligeholdelse. Mikael har fået oplyst, at skolen 
skal igangsætte reparation af gårdtoiletter for 
disse midler. Ledelsen undersøger dette i forvalt-
ningen.  
 

 

 
Til de næste møder: 


