
  
 Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28.9.20.   
1. Præsentation af den nye skolebestyrelse.  
  
2. Generel orientering om bestyrelsens arbejdsformer   
  
Vi mødes i bestyrelsen 10 gange om året, vi udfærdiger f.eks høringssvar til budgetter og andre politiske 
beslutninger. Det vi bruger mest tid på her er de lokale ting der rør sig på skolen, overordnede emner som 
f.eks skolens principper. Vi tager også forskellige emner om til debat i vores bestyrelse, et godt eksempel er 
at vi brugte et møde til at orientere os i skolens nye pædagogiske retning med TNT, True North. Hvor vi 
havde forskellige lærere indbudt til at fortælle os om den pædagogiske tilgang. Det næste store emne er at 
arbejde med skolens værdier og efterfølgende få skolens værdier implementeret. Løbende skal vi arbejde 
med bestyrelsens tilsynspligt på skolen. Bestyrelsen godkender driftbudgettet. Skolebestyrelsen bestemmer 
skolens overordnede principper for f.eks klassesammenlægninger, principper for skolens drift, ect.   
  
3. Konstituering   
  
Formand. Karin Alsøe   
Næstformand. Tine Loft Thomsen   
Samrådsrepræsentantsupleant. Anders Groth   
Ansættelsesudvalg. Anders Groth og Lotte Larsen   
Ordinær medlemmer.   
Eva Refnov.   
Maria Sand Tandrup   
Ole Svarrer  
Susanne Kamstrup  
E- repræsentant Lotte Larsen.   
Suppleant til bestyrelsen Luise Hauge.   
Medarbejder rep: Rikke Møller og Brian Bertelsen  
Elevrådsrepræsentanter: Johan Hilleberg og Rebecca Balsloew  
  
4. Orientering fra børnemiljø, Orientering fra ungemiljøet og digital læring på oktober mødet og november 
mødet.   
  
Bestyrelsen ønsker en orientering fra miljøerne på næste møde.   
  
5. Møderække i 20/21. Se udsendte dagsorden.   
  
  
  
6. Brainstorm på kommende emner:   
  
Kommunikation til forældrene, kunne man orientere om f.eks klassesammenlægninger allerede fra 0 kl. så 
forældrene ikke blev overrasket når det skete. F.eks at man altid ”rystede posen” ved 3 kl. og 6 kl.   
Kunne vi ikke give Raketten mere plads på vores møder, vi er også Rakettens bestyrelse.   
Vi skal samtidig huske at inkludere både Solhøjgård og Furesøgård.   
Kontaktforældre rollen.   



Traditioner, for få sammenkomster for alle på skolen. Musical, motionsdag   
Musik. Hvorfor har vi ikke morgensang på skolen, kan vi etablere det. Kan vi etablere et samarbejde i åben 
skoleregi, samarbejde om musik med andre aktører.   
Værdidebat, dannelse, hvad skal skolen hvile på.   
Ønske om orientering om skolens ressourcelag, hvordan håndteres 2 sprogproblematik, er vi dygtige nok.   
  
7. Orientering fra ledelse, medarbejdere, formand og elevråd.   
  
Covid 19 er det der stadig fylder rigtig meget, vi har været ramt af ændringer i retningslinjer pga 
kommunens nye høje smittetal. Det gør at vi hele tiden skal ændre adfærd og skifte undervisningsmetode. 
Vi arbejder i øjeblikket på at optimere fjernundervisningen.   
VI har igen i år vundet en innovations pris, denne gang er det 6 årgang. DR kommer forbi for at interviewe 
klassen.   
Skolen skal uddanne 12 affalds ambassadører som efterfølgende skal undervise borgmesteren og 
undervisningsministeren i affalds sortering.   
De fysiske Porte folie samtaler på skolen her i efteråret er aflyst.   
Skolens sygestatestik ligger meget lavt.   
Skolen får sine egne rengøringsmedarbejdere fra d. 1.10.20. Vi regner med at det gør at vores rengøring 
bliver langt bedre end tidligere.   
Vi har ikke idrætsklasser mere, det gør at vi i øjeblikket ligger noget højt i ansættelser. Vi regner med at vi 
kan få balanceret vores ansættelser ved naturlig afgang.   
Vi er ved at få bygget vores personaletoiletter om. Tagrenoveringen starter oktober, november 2020.   
Vi er i øjeblikket ved at indkøbe nye fagbøger i dansk og matematik i både børne- og ungemiljø.   
Skolen har modtaget 600.000 kr til forbedring af legeområderne på skolen både i ungemiljø og børnemiljø. 
Vi sidder i øjeblikket i et forvaltningsudpeget legepladsudvalg for at finde forslag til forbedringer.   
Raketten har i 2020 været igennem et stort generationsskifte i personalegruppen. Dette har allerede nu 
skabt et meget anderledes og behageligt arbejdsmiljø. Vi arbejder stadig årgangsopdelt jævnfør 
retningslinjerne for Corona.   
Raketten har fundet midler i løn og drift til at renovere kunststofbanen, det bliver 4 generations kunststof 
med sand i ”græsset” i stedet for gummigranulat. Pris 250.000 kr.   
Raketten har modtaget ekstra midler pga Corona, vi har købt 2 elladcykler som er i brug hver dag.   
Elevrådet har ikke nået at være samlet endnu og har derfor ikke noget at fortælle om.   
Lærergruppen synes at det på trods af Corona går rigtig godt. Der er lidt småudfordringer men det klares af. 
Vi er ved at lande i en normal hverdag.   
8. Evt. punkter til næste SKB   
  
- Status på valgfag og eksamen i valgfagene. hvordan har skolen håndteret valgfagene under Corona.  


