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Referat Skolebestyrelsesmøde 
Dato: Tirsdag den 25.06.2019 
Tidspunkt: 18-20.30 
Sted: FAMO, Gl Kongevej 
Mødeleder: Trine B. Flæng 

 

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

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

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

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

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

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på 
beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formid-
ling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1 Velkomst og præsentations-
runde (O) 
 

5 min Trine byder velkommen 
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Trine er dirigent og Hanne/Trine referent 
 
 

  

3 Gennemgang og godkendelse 
af dagsorden (B) 
 

2 min Godkendt  

4 Gennemgang og godkendelse 
af referat (B) 
Bilag: Referat 29.4.2019 
 

5 min Godkendt  

5 Økonomi (regnskab) (O) 
Bilag: 

10 min Hanne orienterede om skolens økonomi. Der 
er et forbrug på godt 53%. Vi følger økonomien 
tæt de kommende måneder.  
 

Lars/ 
Hanne 

 
Indmeldte punkter: 
 

6 Høringssvar barselsfonden 
(B) 

 min Der er høringsfrist den 1. august 2019. Trine 
og Hanne udarbejder høringssvar. 
 
 

 

7 Elevrådets anbefalinger til læ-
rerpersonalet () 

 min Elevrådet fremlagde på et tidligere møde gode 
råd til lærerpersonalet om at få elever til at 
blive til undervisningen. Dette skulle i MED og 
herefter igen op MR med tilbagemelding fra 
MED. 
Vi følger op næste skoleår.  
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8 Elevfravær i 7.kl (O)  min Hvad har indsatsen været i det sidste skoleår 
og hvad har effekten været? 
Elevfraværet er blevet mindre. Der har været 
afholdt systematiske elevfraværssamtaler.  
Fraværet skyldes forskellige problematikker – 
både seriøse problemer og småproblemer.  
 

 

9 Skoleflyt efter sommerferien 
(O) 

 min Hvor mange elever flytter skole denne som-
mer? (ikke med 9.kl) og hvor flytter de hen? 
4-5 elever på 6. årgang til Tre Falke.  
2 0.klasseselever til Johannesskolen.  
5 elever fra 8. årgang skal på efterskole.  
Hvorfor er der ikke så mange elever, der er 
flyttet i dette skoleår. 
 

 

10 Opfølgning på forældreråds-
møde (O) 
 

 min Michael gav en referat af mødet, hvor der blev 
drøftet musikundervisning (skoleorkester), lek-
tiepolitik og gårdtoiletter.  
Forældrerådsmedlemmerne oplever at det gi-
ver god mening at afholde møderne. 
 
 

Mikael 

11 Eksamen ()  min Hvordan er det forløbet og hvordan er resulta-
terne? 
Det er gået fint. Dog ikke i skriftlig dansk, hvor 
eleverne ikke har så gode karakterer. Der har 
været forældreklager. 
 
 

Lars 

12 Det kommende skoleår ()      min Der er lavet fagfordeling og skemaer kommer 
ud inden sommerferien. 
 
 

 Lene/Lars 

13 Fodgængerfelt på Hoffmeyers-
vej (B) 

     min Skolepatruljen får våde fødder grundet fordyb-
ning i asfalten ved fodgængerfeltet. 
Kristina kontakter Frederiksberg Kommunes 
driftsafdeling om dette.  
 
 

Mikael 

14 Gårdtoiletter (O)      min Ib Hørning har givet besked om, at han forven-
ter at toiletterne er færdigrenoveret i denne 
uge, således at toiletterne tages i brug efter 
sommerferien. 
 
 

Mikael 

15 Antivoldspolitik      min Blev vedtaget på sidste møde. Politikken vil 
blive rettet til med korrekte links.  
 
 

Mikael 

 
 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

16 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Lars og Trine aftalte, at dette skolebestyrelses-
møde blev flyttet til tirsdag pga. afskedsrecep-
tion for Lars om onsdagen. 
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Godt forløb i ansættelse af skoleleder og Leif 
Gaard Bjarning.  
Ansættelse af souschef er i gang.  
 
 

17 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Ikke til stede.  
 
 

 

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

Max 5 
min 

Medarbejderne synes det går godt. Er spændt 
på, at der kommer ny ledelse efter sommerfe-
rien. 
Faglig klub har skrevet til Gorm og Inger om 
tacklingen af ledelsessituationen på Sønder-
markskolen i foråret.  
 
 

 

19 Skoleledelsen (O) 
 

Max 5 
min 

Lars rydder op.  
 
 

 

20 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

2 pædagoger overflyttes til skolen. Den ene 
som lærer og den anden som pædagog i inklu-
sionsklasserne. 
Organiseringen i Drivhuset bliver ændret såle-
des at 0., 1. og 2. klasser er samlet i afdelin-
ger.  
Der bliver flyttet rundt på personale, så de er i 
andre klasser.  
 
 

 

21 Klub (O) Max 5 
min 

Klubben har haft personaleweekend og fået 
fordelt den understøttende UV og øvrige opga-
ver.  
  
 

 

Afslutning: 

22 Opsummering, hvad er beslut-
tet og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 
 

10 min   

23 Eventuelt (O) 
 

5 min Kristina foreslår, at skolebestyrelsesmøder i 
det kommende skoleår afholdes hver 6. uge i 
stedet for hver 4. uge.  
 

 

 
Til de næste møder: 
Vikardækning 
Elevfravær 

Sygefraværsstatistikker 

Skolehjem samarbejdsprincip 

Høringssvar barselsfond i september måned 

  

 


