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Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 17.00 
til 19.00 

 

 

1. Valg af ordstyrer : Camilla Jensen 
2. Valg af referent: KKFO leder Jørgen Niclasen   

 
 

3. Nyt fra elevrådet: 
Der er elever, som ønsker mulighed for at vælge mellem tysk eller fransk. Det 
har tidligere været udbudt fransk på skolen, men der var meget få elever, som 
valgte fransk som andet fremmedsprog. Det kan drøftes igen ved kommende 
fagfordeling i foråret 2021. 
  

Der er et ønske om at se på retningslinjerne for madlavning i klassekøkkenerne. 

Retningslinjer for madlavning er pt. underlagt Covid 19 – Det er en stor udfor-

dring at lave mad ude i køkkenerne. Derfor må vi vente til efter Corona. 
 
Der er yngre elever, der gerne vil være med til at vedligeholde skolens Moon-
cars. Dette er dog forbeholdt CG motivation. CG motivation er for de ældste 
elever på mellemtrin og udskoilingen. Det vil blive drøftet med teamet omkring 
CG-motivation.  
                        

4. Nyt fra ledelsen og medarbejderrepræsentanterne                          
- Meddelelser fra KKFO medarbejderrepræsentant:Intet at meddele. 

 
- Meddelelser fra lærerrepræsentant: Det som fylder mest lige nu er den nye ar-

bejdstidsaftale, som er blevet besluttet her i efteråret. Vi er godt på vej i samar-
bejde med ledelsen. I forhold til arbejdstidsaftalen er der flere ting som alle-
rede er på plads her på skolen. Det skal også omkring MED udvalget. Det er vig-
tigt, at inddrage alle medarbejderne.  
 

- Meddelelser fra ledelsen: Det fælles skolebestyrelsesmøde i området er ud-
skudt grundet Covid-19.  

- Ansættelse af lærere: Tak til Thomas for deltagelse ved ansættelsessamtalerne i 
oktober 2020. Der skal nedsættes et nyt ansættelsesudvalg, og det aftales, at 
Andrés skriver til forældrerepræsentanterne for at høre, om der er forældre, der 
kan tage del i ansættelsesudvalget. Thomas tilkendegiver, at han godt vil kunne 
deltage igen som rep. for skolebestyrelsen. 

- Kids tilsyn d.9.12. faglig dialog – SB deltager med Thomas og Kamilla. Kl.13:00-
16:30. Derefter behandling frem til 19.12. Skal fremlægges for personalegrup-
pen d.11.1.2021. 

- Der skal ansættes en ny pædagog samt en barselsvikar. Begge med tiltrædelse 
snarest. 

 
5. Fastsættelse af skolebestyrelsesmøder frem til  

sommeren 2021                          
- Den aftalt møderække er: 22/10, 18/11, 5/1, 2/3, 1/4, 28/4 og 17/6  
- Fremover afholder vi møderne digitalt og , ved fysisk tilstredeværelse. Såfremt man 

kommer fysisk, skal man tilmelde sig to dage før. 
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6. Behandling af høringsbrev vedr. skolebestyrelsernes forretningsorden –  

Københavns Kommune 
Der var ikke bemærkninger til høringsbrevet, som gav anledning til at skolebestyrel-
sen afgiver et høringssvar.                          
 

7. Proces om vedtagelse af forretningsorden for skolebestyrelsen på Skolen  i Char-
lottegården.   
Det aftales, at der nedsættes en arbejdsgruppe fordelt mellem nye, gamle skolebesty-
relsesmedlemmer samt repræsentanter fra skolen. Der blev peget på Linda, Andres 
og Camilla. Denne arbejdsgrupper kommer med et oplæg, som tager afsæt i forvalt-
ningens til en forretningsorden.                        
 

8. Gennemgang af principper og politikker udarbejdet af skolebestyrelsen  
 

Andrés viste oversigten for forvaltningens ”skal og kan” principper”, som der skal ar-
bejdes med fremadrettet, det overbliksdokument som Kamilla har udarbejdet, de to 
nye opmærksomhedspunkter fra BUU.  

 

Følgende fokusønsker blev nævnt i forbindelse med arbejdet med skolens principper 

og politikker: 

Der skal arbejdes med ”skal” og derefter ”kan” opgaver ifh. til principper. 
- forretningsorden  
- Kostpolitikken 
- antimobbestrategien og digitalmobning, 
- Trivsel, skolehjemsamarbejde/Forældresamarbejde. 
- kommunikation. 
- Medarbejder trivsel. 

 

Opfølgning på Værdisættet til fremlægges i 2021 for forældrene 

 

Andres og Camilla sætter sig sammen og laver et udkast ud fra de SKAL opgaver, der 

er fremhævet og fremlægger det på et skolebetyrelsesmøde. 
 

 
9. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

– fokusemner for skoleåret 2020-21 - dette punkt afventes til, at der skabt et endeligt 
overblik over det arbejde, der skal ske omkring principper og politikker.                           
                      
 
 

10. Information om 3. prognose 
Vi har pt. et godt budget og det forventes at skole og KKFO kan bringe et mindre 
overskud med sig til 2021 budgettet – Der prioriteres pt. ekstra midler til opjurstering 
af vikarer.                        

 
 

11. Evt.  
Linda informerede om, at der den  3/11 2020 er online seminar med Rasmus Alenkær 
vedr. inklusion.  
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Kamilla opfordre til, at skolebestyrelsen inddrages, hvis de danske skoler igen skal 
lukke ned i forbindelse med Coronapandeminen. Skolens ledelse sætter stor pris på 
at forældrerepræsentanterne på denne måde engagere sig. Skolen står meget bedre 
i dag, da vi første gang, skulle vi først lærer alting og finde ud af, men dokumenter og 
handleplaner er journaliseret og klar til brug, hvis uheldet skulle være ude.  
 
Andrés informerede om den indsats, der er omkring trafikken ved skolen. Den 23. ok-
tober afholder bestyrelsesformanden Camilla og skoleleder Andrés møde med Tra-
fik- og Miljøforvaltningen. Ved næste skolebestyrelsesmøde ønskes trafikken omkring 
skolen sat på som punkt. 
      
     

Godkendelse af referat sker digitalt på Aula.    

 

 


