
  

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Dato: torsdag den 24.01.2019 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: På skolen/Templet 
Mødeleder: Kristina Duehart-Bertram 

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

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

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

Lars Pilmark – Skoleleder (D) 
Lene Benedikte Gjøl – Pædagogisk souschef (D) 
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 
ansvarlige, 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. 

Formid-
ling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1 Velkomst og præsentations-
runde (O) 
 

5 min Der bliver budt velkommen. 
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Kristina er mødeleder. Hanne og Christina er re-
ferent 
 

 

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Høringssvar om AULA skal drøftes på næste 
SB-møde 
 
Høringssvar om rygning og oprettelse af nyt au-
tisttilbud er ikke sendt ud til alle SB-medlemmer. 
  
Dagsorden godkendt. 
 

 

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

5 min Ingen bemærkninger modtaget skriftligt. 
 
Mikael spørger ind til gårdtoiletterne. Mike har 
kontakt med Ib Landvad Hørning (Driftskonsu-
lent i kommunen) og de regner med at gå i gang 
indenfor de næste par uger. 
 
Referatet godkendt. 
 

 

5 Økonomi (regnskab) (O) 
Bilag: Foreløbigt regnskab 2018 
 

10 min Det foreløbige regnskab 2018 viser et merfor-
brug på både skole, SFO og klub.  
 
Mikael udtrykte bekymring over merforbrugets 
fordeling på regnskabet. 
 
Lars kunne fra sidste skoleledermøde orientere 
om, at skolerne generelt er underfinansieret. Der 
er fokus på dette fra forvaltningens side, hvor 

Lars/ 
Hanne 



  

 
 

der er nedsat en projektgruppe, som skal gen-
nemgå skolernes økonomi. 
 
Mikael spurgte, hvilken indflydelse SB har på 
prioritering af budgettet. Lars svarede, at det er 
SB, som godkender budgettet.  
 
Når det endelige regnskab foreligger, vil skole-
bestyrelsen blive orienteret om resultatet. 
 

 
Indmeldte punkter: 
 

6 Høringssvar om rygning 
Bilag; Høring om røgfri genera-
tion / rygepolitik 
 

10 min Svar på høring er fremsendt til nogle SB med-
lemmer 
 
Lars orienterede om, at der havde været en lang 
diskussion på MED-Udvalget, hvor Lars, Peter 
og Frank blev bemyndiget til at udarbejde et hø-
ringssvar.  
Skolen anbefaler en lokalaftale om frivillig ryge-
politik. 
 
Ole mener ikke, at skolebestyrelsen skal udtale 
sig om rygepolitik for personalet. Det burde 
være MED-udvalget. Kristina er enig i dette. 
 
Isidor siger, at elevrådet ikke har drøftet rygepo-
litik. 
 

Trine/   
Mikael 

7 Høringssvar om oprettelse af nyt 
autist tilbud 
Bilag: Høring om oprettelse af 
mellemtilbud for elever med au-
tisme på Skolen på la Cours Vej 
 

10 min Punktet udgår. 
Kristina drøfter høringssvar med Trine og ønsker 
oplæg fra ledelsen.  

Trine 

8 Lounge til udskolingselever 
 
 

10 min En forælder har henvendt sig, og spørger til et 
loungeområde for udskolingseleverne.  
 
Elevrådet skal tage dette emne op og komme 
med et forslag, som derefter skal drøftes med 
Lars. 
 

Trine 

9 Budget 2019 
Bilag: Udkast til budget 2019 
 

15 min Budget 2019 er fremsendt til skolebestyrelsen.  
Hanne gør opmærksom på, at der er datofejl i 
bilagets overskrift. 
 
Der vil blive udarbejdet et undervisningsmiddel-
budget, hvor lærerne i de enkelte fagteam skal 
prioritere indkøb. 
 
Kristina spørger om det er korrekt skolen skal 
drives for 3 mio., når lønnen er fratrukket bud-
gettet. Hanne bekræfter, at det forholder sig så-
dan. 
 
Budget 2019 for Søndermarkskolen og Drivhu-
set skal gennemgås i forvaltningen en ekstra 

Lars/ 
Hanne 



  

 
 

gang. Når skolen har fået bekræftet det endelige 
budget vil det blive sendt til SB til godkendelse. 

10 Udfordringerne i 7. klasse;  
Elevfravær 
 

10 min Forældrehenvendelse om stort fravær på 7. år-
gang.  
Lars orienterede om, at der er en proces i gang i 
forhold til fraværet og der bliver trukket tal på 
elevernes fravær.  
Der bliver afholdt fraværssamtaler, hvis fraværet 
er alarmerende. Der er mange forskellige årsa-
ger til fraværet. 
Isidor siger at tidspunktet for de kedelige fag, 
spiller ind på elevernes lyst til at møde og at 
konsekvensen ikke er hård nok ud fra sine ople-
velser i klassen.  
 
Lars vil gerne i dialog med elevrådet for at høre 
hvordan deres oplevelse er og hvordan fraværet 
kan mindskes.  
 
 
(Fraværsstatistikken skal på næste SB-møde) 

Trine 

11 Frugtordning i Klub Norden (O) 
 

10 min Orientering jf. SB-møde november 2018 – op-
følgning på indsamling af data. 
 
Frank kan fortælle at det virker med SMS’er til 
forældrene om frugtordningen. 
 
Kristina og Rikke savner beløb og telefonnum-
mer til Mobilepay i SMS’en. Frank vil løse pro-
blemet. 
 
(Orientering skal på SB-mødet til april) 

Frank 

12 Computerspil i Klub Norden 
(D/B) 
Bilag: Computerspil i Klub Nor-
den – Kære Forældre 

10 min Orientering ved bilag til forældrene om Compu-
terspil i Klub Norden. Ønskes fremlagt på Klub 
Nordens hjemmeside/evt. fremsendes til foræl-
dre. 
 
Kristina og Frank laver et statement. Lars orien-
teres.  
 
 

Frank/Kri-
stina  

 
 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

13 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 10 
min 

Kristina har fået en forespørgsel i forhold til 3. 
klassernes koloni, da SFO pædagogerne gerne 
vil med. Pædagogerne i SFO’en kan ikke 
komme med når kolonien ligger i maj og deref-
ter.  
Kan SFO’ens pædagoer ikke komme med over-
tager klubbens pædagoger. Der er fordele og 
ulemper ved begge måder og skolen har ikke 
indflydelse på beslutningen om tidspunkt for ko-
lonien. Den ligger hos forvaltningen, men skolen 
kan ønske hvornår de gerne vil afsted. 
 
Mikael har et spørgsmål fra Tilde. Hun spørger 
efter referater fra dette skoleår på Intra. Kristina 

 



  

 
 

gør opmærksom på, at det kommer på hjemme-
siden men ikke skal på Intra. 
Der udarbejdes ikke et separat årshjul for Skole-
bestyrelsen hverken internt eller eksternt. SB-
kalenderen skal være opdateret og heri kan for-
ældre orientere sig 
 
Tilde foreslår tydelighed af SB forældrerepræ-
sentanterne gennem billede på hjemmesiden. 
(Skal afleveres til Lene senest om 4 uger). 
 

14 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Intet.  

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

Max 5 
min 

Én stiller op til AMR valg 
Alle 4. klasserne skal være med i projekt om 
’have til mave’, hvor skolehaver stilles til rådig-
hed for skolerne. Det foregår fysisk i Frederiks-
berg have. 4. klasserne skal have kulturmakker-
skab og instrumentklasser.  

 

16 Skoleledelsen (O) 
 

Max 10 
min 

Pædagogisk afdelingsleder fortsat sygemeldt.  
Skolens ledelse har for nuværende et udvik-
lingsprojekt med erhvervspsykolog 

 

17 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

SFO’en har ligeledes AMR valg hvor der også 
kun er én der stiller op. De søger også efter en 
TR-suppleant. 
Mikael stiller spørgsmål til toiletpatruljen.  
Patruljen kører fint, der har været enkelte små-
udsving men ellers går det godt.  
Mikael undrer sig over hvorfor de gamle toiletter 
ikke er en del af toiletpatruljen. 
Peter gør opmærksom på, at det kun er de ny-
renoverede toiletter der er oprettet patrulje på.  
 
 

 

18 Klub (O) Max 5 
min 

38 elever deltager i Skikoloni i Østrig. 
Der vil komme øgler i akvariet. 
 
Natur-udetur overnatning i vinterferien i en shel-
ter i en skov. Det er en FDF’er der er hjælper til 
turen.  
AMR- valg – Klubben har også kun én opstiller. 
 

 

Afslutning: 

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

10 min   

20 Eventuelt (O) 
 

5 min Rikke spurgte til FIFA forløb på 5. årgang.  
 
 

 

 
Til de næste møder: 
Høringssvar om Aula på SB-møde i februar 
Fraværsstatistik på 7. årgang på SB-møde i februar 
Orientering om frugtordning i Klub Norden på SB-møde i april 
 


