
 
 
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
tirsdag d. 22/9-2020 kl. 18-20 i lok. 67, afd. Sydby  

 

 

Medlemmer:  

Elever: Freya 6A (Rønnebæk), Christian (Sct. Jørgen), Anton 9C (Sjølund), ??? (Sydby) 

Medarbejderrepræsentanter: Helle Frænde (Rønnebæk), Lisbeth Hviid (Sydby), Stine Marie Schilling 

(Sjølund) 

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Søren Peter Skytte, Michael 

Rasmussen, Betina Kordoff Mikkelsen,  

Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen, Jan Heilmann (gæst) 

Referent: Bo Frederiksen 

 
Fraværende: Anne-Kirstine Lindevall, Per Bredahl, Lena Tina Larsen, Jakob Groth, Mükremin Toy, Tobias 
Nyberg, Martin Robert Nielsen, Heidi Sommerstedt-Rasmussen (Sct. Jørgen), 

 
Da der kun er 9 ud af skolebestyrelsen 21 medlemmer til stede er bestyrelsen ikke beslutningsdygtige i 
dette møde. 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

a. Valg af mødeleder 

 

Bettina er valgt. 

 

2. Budget 2020/2021  

a. Drøftelse og beslutning 

 

Udsat til bestyrelsen er beslutningsdygtige. 

 

3. Økonomi og opfølgning  

a. Drøftelse 

 

Udsat til bestyrelsen er beslutningsdygtige. 

 



 

4. Trafikale forhold  

a. Status siden sidst 

b. Skriftlig henvendelse til forvaltningerne 

 

Vi er i dialog med politiet, både i forhold til Nygårdsvej og Manøvej. 

Vi har også været i kontakt med Center for Trafik og Ejendomme. 

Der er ikke udarbejdet en skriftlig henvendelse til forvaltningerne endnu, men det vil der 

blive hurtigst muligt. 

 

Der er fortsat trafikkaos omkring afd. Sjølund om morgenen. Færdselslæreren er ude hver 

morgen sammen med skolepatruljen for at støtte dem i deres opgave. 

Der er også trafikkaos omkring afd. Sct. Jørgen ved p-pladsen på Manøvej om morgenen. 

 

5. Unicef rettighedsskole  

a. Status – de første møder i rettighedsrådene 

b. Uge 41 – underskrivelse af aftale 

 

De første møder i rettighedsrådene har været afholdt, på nær på Sct. Jørgen hvor det første 

møde er den 28/9. 

Der bliver afholdt virtuelt Børnetopmøde den 1. oktober rettighedsrådene skal deltage i. 

Det har været nogle fine møder, hvor der har været indledende drøftelser om hvad 

Rettighedsrådene skal arbejde med. 

Citat fra en elev i rettighedsrådet på afd. Sydby: 

”Hvorfor skal man gå i enten almenafdelingen eller i specialafdelingen, hvorfor kan man 

ikke bare gå på afd. Sydby”. 

 

Der produceres en video af underskrift af aftalen kombineret med ambassadører fra 

UNICEF, samt et par sange som vises i alle klasse torsdag i uge 41. 

 

6. Princip ved fritagelse af valgfag i forbindelse med eliteidræt  

a. Drøftelse og beslutning 

 

Udsat til bestyrelsen er beslutningsdygtige. 

 

7. Ansøgning om konvertering af UUV til to-voksne-timer  

a. Drøftelse og beslutning 

 

Udsat til bestyrelsen er beslutningsdygtige. 

 

8. Dialogmøder med klasserådene på de fire afdelinger  

a. Anders og Peer fremlægger en plan for, hvordan det kunne se ud 

b. Drøftelse og beslutning om, hvem der deltager ved de fire aftener: 



Følgende datoer er besluttet i tidsrummet 18.30-20.00:  

i. Sct. Jørgen 20/10 her deltager Henrik 

ii. Sydby 22/10 her deltager Per, Lena 

iii. Sjølund 26/10 her deltager Stine, Anders 

iv. Rønnebæk 3/11 her deltager Helle, Søren 

 

Anders og Per laver et power point oplæg som man kan benytte på disse 4 aftener. 

 

9. Evt. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen  

a. Anders undersøger – drøftelse og beslutning om videre proces 

 

Jacob Groth har ansøgt om at træde ud af bestyrelsen og det er godkendt. 

 

Styrelsesvedtægten foreskriver, at der skal være én elev og én medarbejder fra hver 

afdeling, og der skal være et flertal af forældre i bestyrelsen. Dvs. at der skal være 9 

forældre, som skal være fordelt mellem mindst én forælder valgt fra alle matrikler. 

Inden mødet stod der 12 forældre i bestyrelsen. Jacob har trukket sig, så er der 11 forældre 

valgt. Det betyder, at skulle 2 forældre mere trække sig, så er der fortsat de forældre i 

bestyrelsen der skal være. 

 

10. Nyt fra  

a. Elever 

b. Medarbejdere 

c. Ledelsen 

d. Forældre 

 

11. Evt. 

Der har været en henvendelse fra en forælder på Rønnebæk omkring brugen af mobiler og 

tablets i SFO’en. Der er en oplevelse af børnene er ”parkeret” for meget bag en skærm. 

Det er et tilbud om fredagen til børnene og fra 7.30-7.50 alle dage, og det er der nogle elever 

der benytter sig af den mulighed. Anders tager en dialog med denne forælder. 

 

 

 


