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Referat af forældrerepræsentantskabsmøde 25. oktober 2022 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Kl. 17.00-18.00 formøde i forældrerepræsentantskabets undergrupper 

a. Gruppe 1, repræsentanter fra 0-6. klasse. Mødet blev afholdt på Biblioteket 

b. Gruppe 2, repræsentanter fra 7-9. klasse. Mødet blev afholdt på P1. 

 

2. Kl. 18.00-19.00 møde fortsætter samlet i kantinen. 

 

3. Valg af dirigent 

 

4. Tilbagemelding fra grupperne 

 

5. Skolens strategi v/Skoleleder Simon Mosekjær 

 

6. Regnskab  

 

 

Fremmøde blev registreret på formøderne. 

0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 4a, 4b, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c 

7b, 7c, 7d, 7e, 8b, 8d, 8c, 8e, 9a, 9b, 9c, 9f 

 

 

Referat af formøderne –opsamling fra sidste møde 

Referat af 0-6. klasses mødet: 

Trafik 

- Morgentrafikken foran skolen blev endnu engang diskuteret. Der er tæt trafik af biler og cykler 

samt tung trafik fra byggeplads ved siden af skolen. Der ses dagligt tilløb til ulykker. 

- Frederiksberg Kommune er gentagne gange blev opfordret til at gøre noget ved problemet, men 

det er ikke sket endnu. 

- Skolen bestiller jævnligt politiet til at komme og observere trafikforholdene. 

- Skolen informerer, at der langt til mål, og der vil blive gravet i området i en rum tid fremover. 

Søndermarken starter deres renovering nu med deraf tung trafik i området. Skolen har løbende 

kontakt til kommune/vognmænd og fraråder at helt tung trafik undlades mellem kl. 7.30—8.15, 

uden dog at møde den store lydighed. Forældrene foreslog at udvide tidsrummet, hvor der står en 

trafikvagt foran skolen fra kl. 7.45. 
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 Sund skolemad 

- Forældrebetalingstakster for skolemad, hvor forældrene på en privatskole ikke er momsfritaget på 

samme måde som de er på en kommuneskole. Skolen fortæller at det er voldsomt logistiktungt at 

søge refusion og derfor ikke er besværet værd. Derfor ikke sket yderligere i sagen. 

 

Kantine 

- Mangel på varm mad i kantinen til 6. klasserne er nu løst ved, at eleverne i 10-pausen kan købe 

billet til dagens ret på forskud. Det har været en fin løsning med gode tilbagemeldinger. 

Drengetoiletterne i indskolingsbygningen 

- Ønsket om afskaffelse af pissoir og i stedet etablere flere båse. Punktet vil være en del af den 

samlede vedligeholdelsesplan for skolen. 

 

Mobning på skolen 

- Forældrene synes, at det bliver taget alvorligt, og lærerne er på. De laver en fælles køreplan 

 

Der ønskes løbehjulsstativer i cykelkælderen 

 

Referat af 7-9. klasses mødet: 

 

Frikvarter 

- 7. klasserne må ikke forlade skolen i frikvartererne. Nogle forældre ønsker deres børn får endnu 

bedre mulighed for at røre sig i frikvartererne. En voksen tager 7. klasserne med over på banerene i 

det store frikvarter. Ikke den perfekte løsning, men det er det bedste skolen kan tilbyde på 

nuværende tidspunkt. 

- 5.,6.,8. og 9. klasser har mulighed for at benytte hallen i pauserne. 

- En forældre foreslog, at skolen åbner skolekøkkenet for de store elever i pauserne, så kan hygge 

med te mm. Skolen takker for forslaget, men det kræver nøje opsyn med, at eleverne rydder op 

efter sig. 

- Skolen blev også opfordret til at opstille en sofa eller lignende i en ledig krog på gangen. Det kan 

også danne rammer for hygge i pauserne. 

Kantine 

- På opfordring fra skolebestyrelsen er skolens kantine blevet bedre. 
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PUFF-bars 

- Skolen er blevet opmærksomme på, at der har været episoder, hvor nogle elever har ”røget” puff-

bars på toilettet i frikvarteret. Dette er fuldstændigt uacceptabelt, og det vil få konsekvenser, hvis 

en elev tages på fersk gerning. 

- Forældrene opfordres til at tale med børnene om, at puff-bars er afsindig farlige og forbudt. 

 

De 7 verdensmål 

- Spørgsmål om skolen er politisk? Claus fra bestyrelsen svarer, at skolen ikke har noget politisk 

tilhørsforhold.  

 

Referat af mødet for samlet forældrerepræsentantskab 

- Bestyrelsen samt ledelsen præsentere sig 

- Forretningsorden – Simone fra bestyrelsen fortæller, at vedtægterne opdateres og godkendt af 

Undervisningsministeriet. 

Der er spørgsmål til hjemmesiden, og der bliver fortalt om den nye hjemmeside, som er gået i luften i 

midten af december.  

 

Vedligeholdelsesplan 

- Alle bygninger er blevet tjekket. Vi har ikke haft en vedligeholdelsesplan før. 

- Når skolen er fyldt op med alle de nye klasser, kommer der til at mangle et klasselokale.  

- Skoleleder Simon skal holde møde med Cubic Group vedr. vedligeholdelse, og der skal bruges 10 

mill. over 10 år. Nogle af forældrene synes ikke, at det lyder af meget. Simon skal holde møde med 

bestyrelsen efter mødet. 

- Der lå en plan vedr. legeplads i 2021, men den plan kom aldrig videre, fortæller Claus fra 

bestyrelsen. 

- Der spørges ind til udearealet og tidshorisonten på det. Simon ønsker penge til skolegården og det 

kommer med på næste bestyrelsesmøde. 

- Forældrene kan følge tidshorisonten i bestyrelsesreferatet.  

- Der bliver spurgt ind til, om der skal være undervisning under renoveringen. Simon håber på, at det 

kan blive i sommerferien. Der er ikke tale om udflytning af skolen. 

 

Strategiplan 

- Simon fortæller om arbejdsprocessen.  Simon har haft mini-mussamtaler med alle ansatte. På PF-

møde d. 8.-9. august 2022 var alle ansatte samlet og lavede en brainstorm. Efter dette har ledelsen 

sat det sammen og fremlagt for alle ansatte og bestyrelsen. Der er løbende opfølgning på det. 
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Fokuspunkter 

- Der er fjernvarme på skolen, vi går ikke ned til de 19 grader ellers bliver forældrene informeret. 

- Udvikling af kantinen er sat i gang 

- Branding på instagram, Facebook og måske Tik Tok 

- Skolen har en tydelig pædagogisk retning 

- Mobbefri skole. Digital dannelse 

 

Evt.  

- Nogle forældre vil gerne have mere kommunikation på intra. Simon viser noget fra den nye 

hjemmeside, og man kan finde informationer der. 

- Spørgsmål til antal elever i klassen. Simone svarer, at der er en økonomisk baggrund og fremover vil 

der kun være 24 elever i hver klasse. 

- Skoleleder Simon blive rost meget. Bestyrelsen har meget stor tiltro til skolens ledelse. 

- Spørgsmål om digital/vedligeholdelsesplan. Simon svarer, at det ikke hænger sammen. 

- Nye store skærme i 5-9. klasserne, kommer også i 0-4. klasserne i 2023. 

- Spørgsmål til økonomien, Simon fortæller, at økonomien ser hæderlig ud. Der er dog høje el- og 

varmeregninger. Simone supplerer, at det er en usikker fremtid, måske tab på dette års regnskab. 

- Der blev spurgt ind til statstilskuddet, og skolen vil gerne have koblingsprocenten låst fast på 76%. 

- Spørgsmål omk. skitur. Det var før i tiden en tur for 10 kl. og 1.g. Men det er en ekstra omkostning 

for skolen og forældrene.  

- Nogle forældre spørger, om man kan søge fonde til forbedringer til udearealet. Men der skal ligge 

et projekt klar og det er et stort arbejde. To forældre har henvendt sig og vil gerne deltage i 

processen. 

- Skolefoto – Der er utilfredshed med kvaliteten og måske skolen skulle overveje en ny leverandør.  


