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Referat 23.09.19 kl. 17 – 19.00  

 

1.  
Meddelelser 

Der bliver etableret legearealer på marken mod øst - etableringen 
starter i uge 42. 

Strategimøde i efteråret - Thomas Gjede Højland 

Skole- og forældres landsmøde i Nyborg – der bliver deltagelse 
herfra. 

2.  
Skoledagens længde 

Henvendelse fra forældre om at skoledagen er for lang. 

Gennemgang af rammer 

Der er nogle håndtag, som kan skrue på længden. De 10 minutter 
UU om morgenen. Kortere pauser, på mellemtrinnet stoppe efter 
7. lektion – og fordele dagene med 7 lektioner over flere dage. 

Der drøftes videre i elevrådet 

Ledelsen kigger videre også på regler for næste skoleår 

3.  
Tilbagemelding fra 
forældremøder og 
kontaktforældremøder 

Kim har været forbi på mange forældremøder - flere siger: 

 Bestyrelsen må gerne stille flere krav til forældrene. 
Holdninger om at forældres opgave er at gøre børnene 
undervisningsparate. Bestyrelsen talte om at forældrene 
skal klædes bedre på af bestyrelsen. Måske et punkt til 
strategiaftenen. 

 En opmærksomhed på, hvor mange børn (forældre), der 
kommer for sent 

 Ønske om at gøre det nemmere for forældre at forstå vores 
måder at arbejde på f.eks. omkring kompetencer (21.skills) 

 Grundlæggende et fokus på “hvorfor” 

Øvrige tilbagemeldinger fra forældre: 

 Drøftelse af, hvad der skal tages videre i bestyrelsen og 
hvad, der skal til de relevante medarbejdere først. 

4.  
Feriekalender 20/21 

Husk at grundlovsdag skal være noget omkring grundloven, hvis det 
er en hverdag. 8-12 i skole og 12-14 inviteres forældrene over. 

Forslaget om at flytte2 dage fra sommerferien til juleferien 
vedtaget. 

5.  Tilbagemelding fra 
formandsmøde 

 Opbakning til at fastholde et fælles skoledistrikt i Gentofte 
Kommune. GK arbejder med ministeriet om at få lov til at 
fortsætte 

 Økonomien - der har været et merforbrug på det sociale- 
og specialområde. Det udfordrer servicerammen.  Det 
betyder at vi er blevet bedt om at holde igen i 2019. 

 Udligningen mellem kommunerne kan ramme GK 
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 Der er nedsat et opaveudvalg, der arbejder med fremtidens 
udskoling, herunder at GK-børn og unge er dem, der 
drikker og ryger mest i landet 

6.  
Skolens indsatser 

De kommunale indsatser har fokus på: 

Fællesskaber 

Synlig læring 

Fremtidens udskoling 

Udskydes til der er flere forældre med på mødet. 

7.  
Høringssvar 

Bestyrelsen nikker til høringssvaret vedr. valgperioder for 
skolebestyrelser. Bestyrelsen peger fortsat på 4-årige perioder. 

8.  
Evt. Ønske om en drøftelse af, hvad bestyrelsen gerne vil.  Måske et 

punkt til visionsaftenen. 
Skole og samfund har lavet nogle gode pjecer, der beskriver 
bestyrelsens arbejde. 
 
 
 

 

 
Kommende møder: 

Indsatser på skolen generelt – skal være før strategidagen 

 

 


