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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12-08-2021
a. Godkendt
2. Elevrådet
a. Repræsentanterne kommer med på næste SB-møde

3. Gantt-kort & årshjul
a. Tiltrækning af nye elever, gruppen fastsætter mødedatoer
efter ordinært møde
b. Kommunikationsstrategi, gruppen fastsætter mødedatoer
efter ordinært møde
4. Telefoner på 7.-9. årgang
a. Der er fra skolens side er der et ønske om at justere i
skolens Politik for anvendelse af mobiltelefoner, i forhold til
om de udleveres i pauser eller ej. Skolen oplever i stigende
grad problemer med elevernes adfærd i forhold til
anvendelse af mobiltelefoner i pauserne.
b. Skolebestyrelsen har besluttet en mobilfri prøveperiode på 3
måneder på 7. årgang, da der blandt andet sker
uhensigtsmæssigheder på de sociale medier i frikvarterne
og det er eskalerende
c. Prøveperioden vil blive varslet i god tid, børn og forældre
skal være grundigt informeret og ingen skal være i tvivl om
hvorfor vi gør dette
d. Prøveperioden skal evalueres af både børn, voksne, lærer
og skolebestyrelsen
5. Evaluering af Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøderne
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a.
b.
c.
d.

Det er gået godt og vi gør det gerne næste år
På 3. årgang blev, der valgt 3 forældre ind til SFO-området
Allan vil sørge for, at der bliver indkaldt til møde
Der er kommet nye regler for sygemelding, der har givet lidt
forvirring, derfor vil Ole nu sende en præcisering ud, så det
er let og enkelt at sygemelde sit barn

6. Tilbagemelding fra ”Kvarter-vandring”
a. Demi og Ole har deltaget den 21. september i en vandretur
rundt i lokalområdet sammen med borgmesteren,
direktionen, Vej- og park, Politiet, et privat vagtværn,
repræsentanter fra Lejerbo, SSP
b. Turen gik rundt ad små stier, store veje på Arnold Nielsens
Boulevard, Rosenhøj, Høvedstensvej
c. Det viste sig, at dagsorden var med på salg af narkotika og
vi havde nok håbet på et mere bredt perspektiv, fordi der
sker andet end salg af narkotika
d. Ole gjorde opmærksom på en stigende mængde af konflikter
mellem unge i området. Politiet kunne ikke genkende dette,
da de ikke har modtaget anmeldelser.
7. Status på Covid19 situationen
a. Intet til referat
8. Meddelelser
a. Formanden
i. Der er Skole og Forældre landsmøde den 19. og 20.
november. Demi tager afsted, Lene undersøger om
hun kan deltage. Hvis Lene ikke deltager, så tager
Lise-Lotte med
b. SKOK
i. Der er er SKOK møde på Gungehusskolen torsdag
den 23. september 2021, hvor både Ole og Lene
deltager og viser rundt på skolen
ii. Der skal blandt andet tales om inklusion af børn fra
specialområdet på det almen skoleområdet
iii. Bestyrelsens opfordre til, at SKOK behandler
digitalmobning, mobilfrie skoler i hele kommunikation
c. Medarbejderne
i. Intet til referat
d. Klub og SFO
i. Lørdag den 25. september 2021 er der
pædagogiskdag i SFO/Klubben med foredragsholder
ii. Onsdag den 29. september 2021 er klubdag på
Brøndby stadion fra kl. 17.00-21.00. Allan og Emil
tager afsted med 14 børn
e. Ledelsen
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i. Der er kommet container som skal bruges til
alternative Sciences- og Design lokaler
ii. Der er ansat ny leder for E-klasserne – Holger
Benfeldt Lund
iii. Der er ansat 3 nye lærer – Aftab Ahmad, Turgay
Sahin, Isabella Adelborg
9. Eventuelt
a. Hvordan kan den enkelte klasse tjene pengene til
arrangementer i klasseregi
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