
Referat	  af	  Skolebestyrelsesmøde	  på	  Skolen	  ved	  Nordens	  Plads.	  
	  

Dato:	  25-‐04-‐2016	  

Kl.	  17.00	  –	  19.30	  	  

	  

Deltagere:	  Niels	  Berthelsen,	  Lars	  Kragh	  Hansen,	  Pernille	  Verhoog,	  Rikke	  Rask,	  Peter	  Mikael	  Bom	  Hansen,	  
Birthe	  H.	  Larsen,	  Lars	  Leed	  Christensen,	  Per	  Mikkelsen,	  Henrik	  Gerlufsen	  

Gæster:	  	  	  

Afbud:	  Jens	  Jakob	  Andersen,	  Christina	  Gjødvad	  (Ny	  TR-‐lærerne),	  Morten	  Jacobsen	  (IT-‐vejleder)	  på	  pkt.	  54	  +	  
55,	  Morten	  Lund	  (ansvarlig	  for	  netcafeen)	  på	  pkt.	  54,	  

Punkt	   Bemærkn.	   Referat	  
54.	  PEGI	  klassificeringer	  på	  
computerspil	  og	  overholdelse	  
af	  bestyrelsens	  retningslinjer	  

Pernille/	  Morten	  
PEGI	  reglerne	  er	  vejledende	  
Bestyrelsen	  henstiller	  til,	  at	  skolen	  overholder	  
PEGI	  retningslinjerne.	  

55.	  Forventninger	  til	  digitalt	  
penalhus	  

Morten	  
Punktet	  udsættes	  til	  næste	  møde	  

56.	  Opgaveloggen	  	  +	  evt.	  
bemærkninger	  til	  referatet	  fra	  
sidst	  

Fast	  punkt	  
Vedr.	  pkt	  46:	  Der	  har	  været	  nogle	  udfordringer	  
med	  at	  få	  etableret	  kontaktforældreordningen,	  
så	  punktet	  er	  ikke	  udført.	  Ordningen	  tages	  op	  
igen	  på	  forældremøderne	  i	  starten	  af	  skoleåret.	  
Folder	  sendes	  ud	  med	  opstartspapiret	  ifm	  med	  
det	  nye	  skoleår.	  Ordlyd	  tilføjes:	  ”Vi	  har	  en	  
forventning	  om	  at	  der	  er	  en	  repræsentant	  fra	  
hver	  klasse”.	  Der	  er	  forslag	  om	  at	  holde	  et	  
møde	  med	  de	  nye	  kontaktforældre	  og	  et	  par	  
bestyrelsesmedlemmer.	  Punktet	  sættes	  på	  igen	  
på	  mødet	  d.	  1/6.	  

57.	  Skolens	  Pædagogiske	  
udvikling	  	  

-‐	  Min	  Uddannelse	  	  

-‐	  Synlig	  og	  målstyret	  læring	  

-‐	  Orientering	  fra	  Pædagogisk	  
Forum	  

Fast	  punkt/	  
Henrik	  

MinUddannelse:	  
Planer	  og	  mål	  for	  samtlige	  fag	  for	  samtlige	  børn	  
skal	  ligge	  pr.	  1/8.	  
Synlig	  og	  målstyret	  læring:	  

-‐ To	  projekter	  i	  ind-‐	  og	  udskoling	  
-‐ AP	  Møllerprojektet	  i	  mellemtrinnet	  

Begge	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  uddanne	  
læringsguides,	  som	  skal	  give	  feedback/	  evaluere	  
på	  undervisning.	  Alle	  skal	  observeres.	  Enighed	  
om,	  at	  projektet	  for	  ind-‐	  og	  udskolingen	  endnu	  



ikke	  har	  ramt	  målet.	  	  
Pædagogisk	  Forum:	  
Har	  holdt	  et	  heldagsmøde	  vedr.	  næste	  års	  
fokuspunkter	  med	  skal-‐	  og	  kan	  opgaver.	  Hvilken	  
vej	  vil	  vi	  gå	  og	  hvad	  skal	  vi	  arbejde	  med	  fælles.	  
Holdning:	  næste	  år	  skal	  bruges	  på	  at	  se	  indad	  ift	  
organisering.	  	  
Stikord:	  Tydelighed	  ift	  pædagogisk	  indsats.	  
Fælles	  værdier.	  Kommunikation.	  Den	  røde	  tråd	  
skal	  sikre	  tydelighed	  for	  eleverne.	  Ensrettethed.	  
Balance	  mellem	  frihed	  og	  styring.	  Tillidsbaseret	  
ledelse/	  mere	  styring	  og	  kontrol	  ift	  selvstyrende	  
teams.	  Tydelig	  ledelse	  er	  vigtig	  for	  
arbejdsmiljøet.	  	  
Arbejdslørdag	  d.	  18/6	  med	  overskriften:	  
Håndslaget.	  

58.	  Kørsel	   Niels	  	   Alle	  kørselsordninger	  undersøges	  i	  
forvaltningen	  m.h.p.	  at	  tjekke	  økonomien.	  Vi	  
afventer	  en	  melding.	  

59.	  Resultater	  af	  APV,	  trivsels-‐	  
og	  fraværsundersøgelse	  ifm	  
med	  reducering	  af	  fravær	  

http://www.emu.dk/modul/hvad
-‐er-‐trivselsm%C3%A5lingen-‐0	  

Henrik/	  Per	   Det	  ser	  rigtig	  godt	  ud	  på	  skolen.	  APV	  –	  største	  
tilfredshed	  i	  kommunen.	  Høj	  svarprocent	  

-‐ Tilfredshed	  på	  arbejdspladsen	  
-‐ Arbejdet	  giver	  mening	  
-‐ Eget	  ansvar	  for	  sit	  arbejde	  
-‐ Kaffemaskinen	  
-‐ Udviklingspotentialer	  
-‐ Presset	  af	  vikarordningen.	  Ordningen	  

tages	  op	  igen	  ifm	  næste	  skoleår.	  
Fraværsundersøgelse:	  Vi	  har	  indtil	  for	  en	  måned	  
siden	  haft	  et	  højt	  fravær	  p.g.a.	  
langtidssygemeldinger.	  Pt	  har	  vi	  ingen	  
langtidssyge,	  men	  dog	  stadig	  et	  for	  højt	  fravær.	  
Ordningen	  med	  ledelsens	  telefonvagt	  om	  
morgenen	  har	  ikke	  ændret	  graden	  af	  fravær.	  	  	  

60.	  Større	  politisk	  synlighed	   Niels	  	   Undervisningsudvalget	  kommer	  på	  besøg	  d.	  
13/6	  kl.	  9	  –	  12.	  Bestyrelsen	  opfordres	  til	  at	  
møde	  op	  i	  anledning	  af	  vores	  robotprojekt.	  De	  
bestyrelsesmedlemmer	  der	  kan,	  møder	  op.	  
Udvalget	  vil	  blive	  vist	  rundt	  på	  skolen.	  	  
Per	  fortæller	  om	  vores	  indkøb	  af	  robotter,	  der	  
muliggør	  hjemmeundervisning	  og	  samtidig	  
kontakt	  med	  lærere	  og	  klassekammerater,	  fordi	  
eleven	  kan	  styre	  robotten	  hjemmefra	  og	  er	  med	  
på	  skærm	  på	  skolen.	  	  	  

61.	  Budget	  	   Per/	  Henrik	   Normeringsnøgle:	  antallet	  af	  lærere	  og	  
pædagoger	  stiger.	  Der	  skal	  ansættes	  5	  –	  8	  
lærere	  og	  2	  –	  3	  pædagoger,	  som	  det	  ser	  ud	  lige	  
nu.	  	  



	  

62.	  Læringsfællesskab	  på	  La	  
Coursvej	  

-‐	  se	  bilag	  

	   Punktet	  blev	  diskuteret	  under	  pkt.	  64	  

63.	  Høring,	  reorganisering	  af	  
specialklassetilbud	  

-‐	  se	  bilag	  

	   Vi	  har	  sendt	  høringssvar	  vedr.	  reorganisering	  af	  
specialklasser.	  

64.	  Dialogmøde	  d.	  27/7	  vedr.	  
børne-‐	  og	  ungeområdets	  
udviklingsplaner	  

Børne-‐	  og	  ungeområdets	  
udviklingsplaner: 

http://info.frederiksberg.dk/dags
ordner/dagsordner/2016/Undervi
sningsudvalge/11-‐04-‐
2016_Aaben_dagsorden(ID399)/
Bilag/Punkt_80_Bilag_1_Udkast_
til_udviklingsplan_skoleomraadet
_20172020.pdf	  

Dialog-‐	  

møde	  

Peter	  Mikael	  deltager	  i	  dialogmødet.	  Vi	  
diskuterede	  inklusion	  generelt,	  samt	  vores	  
inklusionsprojekt	  af	  en	  klasse	  til	  La	  Cour	  Vejens	  
Skole.	  	  

Nyt	  fra	   	   	  

	  65.	  Nyt	  fra	  personalet	  

	  

Orientering/	  
Birthe	  og	  Lars	  

Lærerne:	  har	  fået	  en	  ny	  TR,	  Christina,	  som	  
kommer	  til	  at	  deltage	  i	  bestyrelsesmøderne	  
fremover.	  	  
Pædagoger:	  alle	  begynder	  at	  blive	  spændte	  på	  
den	  nye	  teamdannelse	  for	  næste	  skoleår.	  Vores	  
indskoling	  vil	  vokse	  en	  del	  og	  der	  vil	  derfor	  blive	  
brug	  for	  at	  flytte	  personale.	  
MUS	  samtalerne	  er	  startet.	  	  
Ansættelse	  af	  nyt	  personale	  starter	  i	  maj.	  	  

66	  .	  Nyt	  fra	  ledelsen	  

-‐ Ref.	  Fra	  dialogmødet	  

	  

Orientering/	  Per	  
og	  Henrik	  

Ottilias	  Have:	  Skolen	  er	  blevet	  
omdrejningspunktet	  i	  områdefornyelsen.	  Det	  vil	  
blive	  åbnet	  op	  omkring	  skolen,	  så	  hegn	  og	  træer	  
bliver	  fjernet.	  Skolegårdene	  åbnes	  bortset	  fra	  
to.	  Boligblokke	  renoveres,	  området	  renoveres	  
med	  sansebaner,	  byhaver,	  anlæg	  med	  ørreder	  
m.m.	  Der	  vil	  blive	  etableret	  et	  nyt	  bibliotek,	  
som	  vi	  med	  tiden	  bliver	  en	  del	  af.	  	  



Evt.	  	  

	  

	   	  

	   	   	  

	  


