
 

 
  

 
 
Charlottegården 
 
 

 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022 kl. 17.00-

19.00 

 
1. Valg af ordstyrer  

2. Valg af referent   

3. Orientering af økonomi: 1. prognose v/Anja 

• Der forventes få eller ingen budgetkorrektioner på skole- og KKFO-del 

  

Heidi supplerer: 

 
• Alle vikarer ansættes i tre stillinger: pædagogmedhjælper i skolen, pæ-

dagogmedhjælper i KKFO’en og timelønnet lærervikar 
• Vi har set børnefremmøde igennem morgen og eftermiddag i hele hu-

set, således at vi har kunnet rykke pædagogtimer derhen, hvor børnene 
er der. 

• Vi har lavet en tidlig teamfordeling, således at fire pædagoger allerede 
pr. 1. maj rykker over i de klasser, de skal være i i skoleåret 2022-23. 

• Vi har drøftet med TR for lærerne og pædagogerne, hvordan vi kan få 
yderligere timer på børn. Fx har ledelsen taget skemalæggeropgaven 
tilbage. 

 

4. Skoleårets planlægning 2022/2023: 

Godkendelse af timefordelingsplan herunder reduceret timetal, tysk som 
fremmedsprog og valgfag samt forventede klasser (bilag eftersendes) 
 

• Vi får til næste skoleår en ny børnehaveklasse, en ny 4. klasse og en ny 
6. klasse. 

• Timefordelingsplanen godkendes af Skolebestyrelsen under forudsæt-
ning af, at MED også godkender timefordelingsplanen 

 

5. Godkendelse af feriekalender for skoleåret 2022/23  (se bilag) 
 
Feriekalderen drøftes: 
 

• Feriekalenderen godkendes af Skolebestyrelsen 
 
6. SB-valg 2022, videre planlægning 

 
Det drøftes, hvordan vi gør opmærksom på det kommende valg: 
 

• Der sendes reminder ud til forældrene, og der opgives telefon-
numre på flere fra Skolebestyrelsen, så interesserede kan ringe 
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7. Høring fra Bispebjerg lokaludvalg: Skolen i Charlottegården har allerede 
fået foretaget ændringer, og i den forbindelse er lokaludvalget interesse-
ret i skolens og skolebestyrelsens holdninger til ændringer (Se bilag). 
 
Der er foretaget ændringer omkring Uglevej. Skolebestyrelsen drøfter 
udgangen fra Frederikssundsvej, hvor vejen svinger, og bilerne kører 
med høj hastighed. Udsynet er meget småt, og det ville kunne hjælpe me-
get, hvis der bliver nedlagt 2-3 parkeringspladser. Skolebestyrelsen for-
søger at påvirke lokalpolitikere fra Nørrebro-Bispebjerg. 

 
8. Orientering om formidling af nyt tilbud til forældre til børn med handi-

cap (Se bilag) 
 
Tilbuddet formidles videre til hele forældregruppen 

 
9. Nyt fra skoleleder 

 

• Jørgen er fortsat sygefraværende 
• Der er to stillinger slået op: skolesekretær og børnehaveklasseleder 

(Christina fra SB deltager til ansættelsessamtalen for sekretærstillin-
gen, Linda fra SB deltager til børnehaveklasselederstillingen) 

• Der opslås snart yderligere to stillinger: afdelingslederstillingen i ud-
skolingen og en medarbejder i køkkenet 

 
10. Nyt fra KKFO (Udgår) 

 
11. Nyt fra SB-formand/SB-medlemmer 

 
Vi bliver enige om, at de to sidste skolebestyrelsesmøder ligger tirsdag 
den 17. maj ’22 og torsdag den 16. juni ’22. 

   
12. Nyt fra elevrådet (Udgår)     

13. Nyt fra medarbejdere 

 

• Anders Kildahl er valgt til KLF’s hovedbestyrelse, og han træder derfor til-
bage som TR for lærerne. Derfor træder han også ud af Skolebestyrelsen. 
Anders takkes for lang tids godt samarbejde i Skolebestyrelsen. 

 

14. Evt.      

Godkendelse af referat sker i henhold til forretningsorden  

 


