
Referat af bestyrelsesmøde d.28.2.2019 klokken 17.30-20.30: 

1. Præsentation af True North v. Eva og Louise 30 min 

Oplæg og efterfølgende spørgsmål fra bestyrelsen.  

 

2. Opfølgning på referat fra sidste gang. V. Ole 10 min 

a. Nogle nye punkter til vores arbejdsdag? 

b. Planlægning af forældredagen. 

c. Andet? 

 

3. Orientering fra elevrådet 10 min 

Elevrådet har været til møde i FFE, og til møde i KBH-rådhus sammen med de andre fælleselevråd. 

Elevrådet står for evaluering af valgfag i Ungemiljøet.  

Elevrådet laver konkurrence i de mindste klasser vedr. at holde toiletterne rene.  

Elevrådet har samarbejdet med kantinen om en række forslag til forbedringer og det er gået rigtig godt. 

 

4. Forløb med SMAK arkitekterne. V. Henrik 20 min  

a. Præsentation af en helhedsplan  

b. Præsentation af kontorer/personalerum 

 

5. Ny skoleaftale/linjefagsdækning v. Henrik 20 min 

Henrik orienterede kort. Mere udførlig gennemgang af ny folkeskoleaftale på et kommende bestyrelsesmøde. 

https://www.altinget.dk/misc/Aftaletekst.pdf 

 

6. Spisepausen. V. Henrik 10 min. 

a. En forælder har spurgt til spisepausen. Hvor lang tid spiser eleverne? 

Orientering fra Henrik vedr. denne. 

Lærerne tilpasser spisetiden efter elevernes behov indenfor en rimelig grænse. 

Man kan som altid henvende sig til klassens lærere, såfremt man er bekymret for sit barns trivsel og 

mulighed for at spise. 

 

7. Elevtallet på Stavnsholtskolen er stigende. Bekymring eller positivt? V. Tine 15 min 

Elevtallet på Stavnsholtskolen er stigende hvilket er positivt. 

Der blev kort drøftet om der skulle være en principiel klassesammenlægning i overgangen fra børnemiljø til 

ungemiljø (5. til 6. klasse). Dette bliver et punkt på et af de kommende møder. 

 

8. Vores elever må forlade skolen fra 7.klasse. v. Henrik eller Susanne 15 min 

a. Susanne har tidligere spurgt til om vi skal vente til 8.klasse som på Marie Kruse. Hvad er bestyrelsens 

holdning til dette? 

b. http://skole-foraeldre.dk/artikel/frikvarter 

c. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163981 

Livlig diskussion af reglerne. Bestyrelsen besluttede at tage punktet op på et senere tidspunkt. 

 

 

 

 

https://www.altinget.dk/misc/Aftaletekst.pdf
http://skole-foraeldre.dk/artikel/frikvarter
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163981


9. Kommunikation 30 min. V. Ole 

a. Bestyrelsen besluttede d.28/9 at arbejde med kommunikation og Den røde tråd i specialområdet i 

vinter/forårsmånederne. Den røde tråd er sat på som et punkt på vores arbejdsdag, så under dette 

punkt sætter vi fokus på kommunikationen. 

b. Kommunikation gælder både hvor, hvornår, Aula, Intra, ugeplaner, den gode historie. 

c. Vi skal konkretisere hvordan vi ønsker at arbejde med emnet de næste måneder evt. også på 

arbejdsdagen 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

10. Kontaktforældre – er der noget vi skal spørge dem om? 5 min 

Vi ønsker at spørge kontaktforældrene for specialområdet om deres erfaring og hvad der kan gøres 

bedre. 

11. Orientering fra formanden 5 min 

12. Orientering fra medarbejdere5 min 

13. Orientering fra FFO 5 min 

14. Orientering fra skole 5 min 

15. evt. 5 min 

På næstkommende bestyrelsesmøde tages klasseregler på 9 årgang op. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er vores arbejdsdag d.21.3 kl 15.00-21.00 


