
  

Charlottegården 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 18. november 2020 

kl. 17.00 til 19.00 

  
1. Valg af ordstyrer : Camilla 
2. Valg af referent : Jørgen  

 
 

3. Nyt fra elevrådet:  
Afbud fra begge elever.     
                           
 

4. Gennemgang af drøftelse med Trafik og Miljø forvaltningen vedr. den trafikale si-
tuationen omkring skolen     
                                                                                               

- Nedsættelse af arbejdsgruppe 
- Skolen har haft besøg af trafikforvaltningen, som sammen med bestyrelsesformand 

og skoleleder har gennemgået de trafikale udfordringer omkring skolen. Der skal ar-
bejdes videre og aftales et opfølgende møde med Søren Troelsen fra TMF. 
  
Der er nu skabt en positiv dialog. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe: Joen, Søren 
og Camilla ønsker at sidde i arbejdsgruppen, Andres indkalder evt. over teams. 
  
  

5. Nyt fra ledelsen og medarbejderrepræsentanterne 
Medarbejdere: Vi er blevet bedre til at sende matreialer hjem til hjemmeundervis-
ning, når man bliver sendt hjem grundet Corona.   

  
Ledelsen der nedsat et ansættelseudvalg til lærerestillingerne bestående af Thomas 
Hornum fra skolebestyrelsen, Afdelingsledere Nourreddine Bougeussas og Trine 
Kongstad, TR-suppleant  Anette Mortensen og TR Anders Kildahl. 
 
For at forberede undervisningsmiljø og arbejdsmiljø har ledelsen taget initiativ til at 
investere i markisolette til vinduerne i mellemtrinnets B-bygning. Dette et initiativ 
som er taget i forlængelse af drøftleser i arbejdsmiljøgruppen, hvor i igennem en år-
række har ønsket at kunne sæmke temperaturen i klasselokalerne i bygningen.  
 

 
6. Status på Coronasitiuationen                           

Der er desværre endnu en klasse som er sendt hjem. 

Vi er blevet rigtig gode til at handle på situationerne, når de opstår og har en fast pro-

cedure for, hvordan vi skal handle. Vi har til dato ikke haft nogen intern smittekæder. 

Vi er løbende i kontakt med sundhedsteamet, som giver feedback og handleanvis-

ning. 

 
7. Status på proces om vedtagelse af forretningsorden for skolebestyrelsen på Sko-

len  i Charlottegården.                                                         

- Aftale dato for arbejdsgruppen             
Camilla, Linda og Andrés har endnu ikke mødtes, Andres tager ansvar for at indkalde til et 
møde i december. 
 
 
 

11. november 2020 

 

 



 

Koncernkommunikation 2/2 

 

 
8. Gennemgang af principper og politikker udarbejdet af skolebestyrelsen             

 
- Gennemgang af bilag – oversigt over principper udarbejdet af skolebestyrelsen.  

 
Gruppens opgave er at gå listen igennem og kigge på det,  bestyrelsen skal og det den kan 
arbejde med. 
Dette arbejde skal kvalificeres yderligere og skal endeligt behandles ved næst kommende 
bestyrelsesmøde. Der arbejdes udfra et overbliksdokument samt en prioriteret liste.   
 

9. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde                                                
- fokusemner for skoleåret 2020-21 

Dette punkt udkydes til næste møde.  
                                               
 
 

10. Drøftelse af ledelsessammensætning på Skolen i Charlottegården                           
- Lukket punkt 

 
 
 

11. Evt.  
Spørgsmål: Søren spurgte ind til skolens affaldssortering, hvilket kort blev drøftet. Skolen 
har affaldssortering i klasserne med tre typer af spande i hver klasse.  
      
     

Godkendelse af sket via Aula  

 

 


