
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       
 
Dato  Skrevet af 
27. maj 2020 jos 
 
Deltagere 
Rikke Overby, Pernille Friis, Henrik Falkeborg, Niels Egebjerg, Nina Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, 
Lona Albertus, Ole Bennedsen, Lena Viftrup, Jonas Skjødt 

 

 

Der indkaldes til virtuelt skolebestyrelsesmøde onsdag d. 27. maj 
2020 kl. 18.00-21.00  
 
 

Mødeleder: Pernille 
  
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt med præcisering af punkt 4b:  
Tidsplanen er udskudt pga corona, samt at SF og de konservative ønsker yderligere 
undersøgelser. Forvaltningen er ved at udarbejde yderligere faktaviden ift. grund-
laget for indstillingen. 

 
2) Kl. 18.05  

Orientering om delvis genåbning af skolen 
1. Indskoling og mellemtrin er i gang nu med noget i højere grad min-

der om en almindelig skoledag ift længde. Det er stadig tale om 
nødundervisning. 

2. Udskoling er startet op med et mindre antal timer pr dag 
3. Evaluering af de oplevelser der har været med nødundervisning, 

udeskole, fjernundervisning, IT, holddeling 
4. Ressourcer: Vi har haft 53 hold i starten af coronaperioden. Det har 

vi dækket med de ressourcer vi har. Der er talt op og vi har ressour-
cer til at dække frem til sommerferien. 

5. 9.klasse: Undervisning til uge 25. Dimission for alle ud fra de ret-
ningslinjer der er udstukket fra myndighederne. Lederne for de æld-
ste arbejde på en løsning for alle 9. kl i Herlev   

6. Vi udlånt 2 lærere til Lindehøjskolen, da de har mange medarbejde-
re hjemme (i karantæne). Vi har pt kun 3.  

7. Der er ugeskema til alle klasser der fordeler de voksenressourcer der 
er afsat. Eleverne har 20 timers undervisning pr uge. 

8. Det er vigtigt for forældrene at se hvilke voksne der er i klasserne. 
Det kan være svært lige nu. Det sker ikke i alle team. Nogle team 
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sender skema ud og skriver på hvad der foregår. Det vil ledelsen føl-
ge op på. 

9. Det har været svært for forældre at finde ud af hvordan man skal 
melde ind og ud af SFO 

10. Der er fokus på kommunikation  

 
3) Kl. 18.35 

Elevrådet orienterer 
1. Der har ikke været elevrådsmøder i coronaperioden 

 
4) Kl. 18.45  

KGS én skole – status 
1. Der bliver stadig arbejdet på at gøre os klar til at rykke indsko-

ling/mellemtrin sammen på vest og udskolingen på øst. 
2. Forvaltningen er stadig i fuld gang med arbejdet. 
3. Der er behov for at kende tidsplanen fra forvaltningen og kommu-

nalbestyrelsen. Peter Nielsen tager stafetten på at få afklaret en 
tidsplan og det kvitterer bestyrelsen for. 

4. Bestyrelsen understreger at der er et behov for kunne kommunikere 
ud til forældrene. Der skal gerne sendes en status ud til forældrene 
inden sommerferien. 
 

 
5) Kl. 19.00 

Vedtægtsændring ift. valgperiode i skolebestyrelsen 
Se bilag 
a) Den primære forskel er at man som ny bestyrelsesmedlem skal fortælle 

om man stiller op i 2 eller 4 år. 
b) Der peges på en problemstilling vedr. at nogle er for 2 år og andre for 4 

år og at der er en problemstilling vedr at man som opstiller skal sige 2 
eller 4 år på dagen. 

c) Bestyrelsen tilslutter sig - med fokus på ovenstående problemstillinger.  

 
 

6) Kl. 19.10 
Skolemad – firma er valgt 
Kan bestyrelse tilslutte sig dette? 
Se bilag 
a) Pga Corona har der ikke været den planlagte mulighed for inddragelse 

af eleverne. Det skal starte op 1/8. 
b) Der peges på flg. opmærksomhedspunkter: 



 
 

i) Hvor længe binder vi os? Hvis nu kvaliteten ikke er som vi håber. 
Det er særlig en problemstilling, når der ikke har været den inddra-
gelse som vi havde håbet.  

ii) Skal der laves en særlig fokus på skolen ift madordningen, så det 
bliver noget særligt? Hvordan skaber vi et fællesskab for det? 

c) Bestyrelsen tilslutter sig madordningen 

 
 

7) Kl. 19.25 
Meddelelser 

 

a) Meddelelser fra formanden 
i) Årsberetning 

 Opfordring til at sende besked til Mia med indhold til årsbe-
retningen for 2019. Hvad opnåede bestyrelsen, hvad havde vi 
fokus på og hvad vil vi godt dele?  

ii) Stort ønske om snart at kunne holde et fysisk møde.  
b) Meddelelser fra skolelederen 

 Stillinger:  
o Faglig leder Lene Nørkjær har opsagt sin stilling pr 

31/1. Der er ansættelsessamtaler på onsdag. Helen del-
tager fra skolebestyrelsen. 

o Der bliver opslået en række barselsvikariater på læ-
rersiden 

o Der bliver opslået 2 stillinger på pædagogsiden pga to 
der går på pension.  

 5. årgang:  
o Der er en meget lille klasse på 11 elever i en af 5. 

klasserne på øst. Vi har i samarbejde med forvaltningen 
besluttet at dele klassen i to, som kan fordeles på to af de 
andre klasser. Forældre og elever får lov til at indgive de-
res ønsker. Der udsendt forældrebrev med indbydelse til 
to møder (pga corona) fredag morgen. 

o Alle 5. klasser er pt på vest pga corona 
o Vi vil være opmærksomme på de elever der nu bliver 

delt for mulighed for at blive sammen i de næstkommen-
de 7. klasse. 

 Overgang fra SFO til klub:  
o Fra på tirsdag vil en stor del af mellemtrinnets elever, 

samt 3. årgang bliver flyttet til klubben i pasningstiden 
for at skabe en god overgang til klubben. 

 Møder/afslutninger med deltagelse af forældre:  
o Vi må desværre vente til efter 8/6 og de udmeldelser 

der kommer landpolitisk.  
c) Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 



 
 

 Vedr. corona 
(a) Det har været en god oplevelse at opleve andre om-

råder at skolen – f.eks. som udskolingslærer i indsko-
lin/mellemtrin. 

(b) Ønske om en systematisk erfaringsopsamling 
(c)   Det har været hårdt at være meget på uden at holde 

pauser. Der er blevet lagt op til at man hjælpes ad med få 
mulighed for pauser.  

d) Meddelelser fra Skolerådet 

 Intet nyt 
e) Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

8) Kl. 20.55  
Eventuelt 

 Bestyrelsen ønsker at anerkende det store arbejde lærer og 
pædagogerne har lavet. Kan vi aktivere kontaktforældrene? 
Henrik arbejder videre med det. 

 Arbejdstilsynet har været på besøg i vinteren. Vi fik et påbud 
på en slange i sløjd på vest, som nu er skiftet, samt en vejledning 
vedr. høje følelsesmæssige krav for personalet. Sidstnævnte ar-
bejder AMU (arbejdsmiljøudvalget) videre med. 

 Næste møde er 16/6 og vi forsøger at lave en slags afslutning 
ud fra de retningslinjer der er gældende. 

 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

            

Skolebestyrelsesmøder 2019: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 22. august øst 
 

  

Onsdag d. 18. september vest 
 

  

Tirsdag d. 22. oktober øst 
 

  

Mandag d. 18. November vest 
 

  

Torsdag d. 12. december øst 
 

  

  
    

  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  



 
 

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 23. Januar vest Nytårskur 

Tirsdag d. 25. februar øst 
 

  

Mandag d. 23. marts 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 15. april 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 27. maj 
 

vest 
 

  

Tirsdag d. 16. juni  
 

  vest 
Sommerafslut-
ning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mad -og ordstyrerplan 
 
2019 mad ordstyrer 

august Rikke Mia  

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Niels 

december Helen  Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Skolen Mia 

marts Henrik Pernille 

april Rikke Nina 

maj Pernille Helen  

juni Nina Niels 

juli Sommerafslutning Henrik 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


