
  

Referat af skolebestyrelsesmøde via Teams d. 24.9.2020 
kl.17:00-19:00.  
 

Tilstede: Camilla Kinch Jensen, Kamilla Mansinen, Joen Storgaard, Thomas Hor-

num, Linda Hilskov, Christina Tsomani, Søren Quanies Sørensen, Flemming Lind 

Andersen, Ole Sommer, Storm Hornum, Arrenes Isabelle Auresø, Jørgen Nicla-

sen, Ida Andersen Krabbe og Andrés Villaro 

 

Afbud: Anders Juul Kildahl 

 
1. Valg af ordstyrer blev Camilla K. Jensen 

 
2. Valg af referent blev KKFO-leder Jørgen Niclasen 

Godkendelse af referatet sker digitalt via Aula ved, at der responderes på 
den fremsendte besked med referatet vedhæftet - godkendt/ikke god-
kendt.   
  

3. Præsentationsrunde    
Hvert enkelt medlem præsenterede sig kort, og der blev budt velkommen 
til de nye medlemmer. Af den vedhæftede valgbog fra d. 24. sep. 2020 
kan ses skolebestyrelsens fulde sammensætning med kontakteoplysnin-
ger.  
 

4. Konstituering og tiltrædelse af ny skolebestyrelse 2020  
Skolebestyrelsen blev af forældrerepræsentanterne konstitueret. Af den 
vedhæftede valgbog fra d. 24. sep. 2020 kan ses skolebestyrelsens fulde 
sammensætning med kontakteoplysninger.  

 
Camilla K. Jensen blev valgt som formand for endnu en periode. 
Kamilla Massinen blev valgt som næstformand for endnu en periode. 
 
Skoleleder, Andrés Villaro, informerede om ledelsens sekretærfunktion for 
skolebestyrelsen.   

 
5. Nyt fra Elevrådet 

Der har været valg til posterne som formand og næstformand i elevrådet. 

Storm Hornum blev valgt som elevrådsformand, og Arense Isabelle Au-

resø blev valgt som næstformand.   

 

Elevrådet vil meget gerne tage initiativ til en skolepatrulje ved indgange til 

Frederikssundsvej 77-79. Det blev der lyttet til med stor interesse, men der 

skal tages hensyn til den sikkerhedsmæssige dimension, og der blev tilken-

degivet enighed om, at der igen skal tages kontakt til Københavns 

24. september 2020 

 

 

Charlottegården 
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Kommune pga. den udfordrede trafiksituation foran skolen, hvor der dag-

ligt opstår farlige situationer for eleverne til og fra skole. Andres Villaro har 

kontaktet ”sikre skolevej” i forvaltningen omkring trafikudfordringerne om-

kring skolen. Der er fokus på begge indgange – indgangen ved Uglevej og 

Ørnevej, hvor indskolingen har indgang og Frederikssundsvej 77-79, hvor   

eleverne fra mellemtrinet og udskolingen har indgang.   

 

Muligheden for at sætte spritdispenserer op på de store elevers toiletter er 

blevet drøftet, og der skal sammen med skolens tekniske afdeling ses på, 

hvad der kan gøres.  

 

Elevrådet har haft drøftet muligheden om at købe nye hjelme til brug i sko-

legården. 

 

De ældste elever på skolen ønsker, at skolens kostpolitik udarbejdet i skole-

bestyrelsen i 2017 genbesøges og drøftes igen, da den menes at være lidt 

for hård, og elevrådet stiller spørgsmål til bestyrelsen om at løsne lidt op. 

 

Nyt fra medarbejderne: 

Medarbejderrepræsentant Ole fortalte om udfordringerne med corona-si-

tuationen, og at der er aktiviteter, der af gode grunde ikke kan tilbydes i 

den nuværende situation. En del børn på mellemtrinnet og udskolingen 

tager hjem efter skole, fremfor at blive i KKFO´en, hvilket risikerer at blive 

selvforstærkende.  

 

Nyt fra Ledelsen: 

Der er annonceret stillingsopslag til to lærerstillinger i indskolingen. Da, 

der er sket en forsinkelse i forhold til ansøgningsfristen, arbejdes der med 

løbende indkaldelser til samtaler med det formål, at vi kan få ansat de to 

lærere med tiltrædelse pr.1.11.2020. 

 

Der er blevet udsendt høringsmateriale vedr. styrkelse af Københavns sko-

lebestyrelser. Høringsmaterialet sendes ud til skolebestyrelsen, så der kan 

ske en behandling ved skolebestyrelsesmødet d.22.10.2020. Der er hø-

ringsfrister 30. oktober 2020. 

 

Der er blevet indkaldt til fællesskolebestyrelsesmøde for skolebestyrel-

serne i område Nørrebro/Bispebjerg d. 25. november 2020 på Lundehus 

Skole. Der skal vælges 2 skolebestyrelsesrepræsentanter, som deltager ved 

mødet. Dette behandles ved skolebestyrelsesmødet d. 22. oktober 2020. 

 

Vi er nu kommet rigtig godt i gang med den nye struktur i KKFO´en, og de 

fire nye teamkoordinatorer er kommet godt i gang og har påtaget sig op-

gaven 100 procent.  
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6. Fastsættelse af skolebestyrelsesmøder frem til sommeren 2021
   

- Forslag til møderække 24/9, 22/10, 19/11, 17/1, 4/2,4/3, 29/4 og 17/6  

De foreslåede datoer ligger alle på torsdage, og det blev tilkendegivet, at 

der er et ønske om, at datoerne falder mere varieret på ugedagene. Ca-

milla Jensen og Andrés Villaro kommer derfor med et nyt forslag til næst-

kommende møde.  

Skolebestyrelsen drøftede arbejdet med at sikre forældreinddragelse gen-

nem kontaktforældre, cafearrangementer etc. for at styrke dialogen med 

de øvrige forældre på skolen. 

 

7. Årshjul skolebestyrelsens og fokusemner for skoleåret 2020-21 

Årshjulet blev gennemgået og de forskellige obligatoriske områder om-

kring budget, trivsel og næste års planlægning fremgår af årshjulet. Ved 

næstkommende skolebestyrelsesmøde d. 22. oktober vil de principper og 

politikker, skolebestyrelsen tidligere har udarbejdet, blive præsenteret, og 

der vil blive set på, hvilke der skal genbehandles. Ved det kommende sko-

lebestyrelsesmøde vil det også blive aftalt, hvilke emner skolebestyrelsen i 

2020-21 skal arbejde med såsom trafiksikkerhed etc.  

  

 

EVT. 

Det blev foreslået, at skolebestyrelsen tager initiativ til, at lærernes/medar-

bejdernes dag d. 5. oktober markeres af forældrene med blomster i perso-

nalerummene. Det var der stor opbakning til, og Camilla K. Jensen og Ka-

milla Massinen vil tage initiativ til, at der skrives et kort takkebrev, og at 

blomsterne bliver købt ind til dagen.  

 

 

Referatet er godkendt af skolebestyrelsen via Aula ultimo september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


