
Tirsdag den 13. december 2022 

 

Skoleleder Jette Bjørn Hansen, pædagogisk leder fra indskolingen Gitte Baggesen, pædagogisk 

leder fra mellemtrinet Mette Malmros, pædagogisk leder fra udskoling Solveig Klyvø. 

 

 

Orientering om skolens økonomi ved administrationsleder på Frederiksbjerg Skole, Bettina 

Thomassen. Herefter kan skolebestyrelsen komme med ønsker til eventuelle kommende poster. 

 

Skolens økonomi er sund, og skolen har en økonomisk buffer, rapporterer administrationsleder 

Bettina Thomassen.  

 

 

Efter en orientering kan skolebestyrelsen nu komme med ønsker til eventuelle kommende poster, 

men repræsentanterne har for nu ikke et hav af ønsker, da repræsentanterne ønsker at afvente en 

økonomisk orientering inklusive november og december måned. 

 

Men med den note in mente, mener repræsentanterne, at skolen bør have en pulje til initiativer fra 

skolens elevråd. 

Forperson Jonas Højbjerg Sckerl, Jørgen 

Søndermark Pedersen, Kristian Lager, 

Kari Moseng, Louise Kjær 

Christoffersen, næstforperson Marianne 

Frandsen, Solvej Juhl Thallaug,  

Thomas Maribo 

Ea 8kp, Sophie 9sk 

Kommunikationsmedarbejder Daniel Hovalt 

Lærer Morten Øbro, pædagog Mikael Møller 



 

Skolebestyrelsen mener også, at skolens arkitektur, design og interiør bør bevares som nyt. 

Repræsentanterne ønsker derfor, at der skal være en pulje til reparationer. 

 

Skolebestyrelsen ønsker også, at skolens kantine skal prioriteres, så køkkenet kan servere en sund 

frokost til børnene uden at de aktuelle inflation på råvarer influerer prisen.  

 

Skolebestyrelsen støtter også en pulje til en pædagogisk weekend for skolens lærere og pædagoger 

for at bevare et sundt arbejdsmiljø. 

 

 

Skolebestyrelsen evaluerer nu skolens juletradition, Jul på Frederiksbjerg. Skolebestyrelsen mener 

generelt, at traditionen er en god tradition. Og at traditionen har god ro til julehygge. Jul på 

Frederiksbjerg minder om en landsbyfest med ro til julehygge og fordybelse, sommerfesten minder 

om en festival med mere run på. Børnene kan gå fra og til juleaktiviteter, forældre kan mødes 

uformelt, og forældrene kan også møde pædagoger og lærere uformelt. 

 

Men forældrerepræsentanterne mener, at programmet for Jul på Frederiksbjerg bør struktureres 

mere og bør præsenteres for forældrene før, så traditionens flow ikke er så stresset eller staccato. En 

forældrerepræsentant siger, at forældre måske bør acceptere kaosset, men generelt mener 

skolebestyrelsesrepræsentanterne, at flowet og programmet kan optimeres. Eventuelt kan 

udskolingens Medie & Event hold eller Kultur & Performance hold hjælpe til. Så forældrene skal 

hjælpes mere med et velkommunikeret og velorganiseret program. 

 

Skolebestyrelsen evaluerer også, om traditionen bør starte senere, men der hersker tvivl om, om 

skolens små børn måske vil være for trætte så. Repræsentanterne debatterer også, om alle skolens 

etage bør være åbne. Dertil debatterer repræsentanterne, om der bør allokeres en hel skoledag til at 

arbejde med Jul på Frederiksbjerg, men udfordrede børn kan have behov for struktur. Den 

pædagogiske leder på mellemtrinet pointerer, at klasserne har haft en faglig dag til at arbejde med 

traditionen. 

 



Omvendt jul er en god tradition, mener skolebestyrelsen. 

 

Elevrådsrepræsentanterne siger, at udskolingen savner et fast klasselokale, som udskolingseleverne 

kan julepynte. Udskolingen bør måske gøres mere julet, siger repræsentanterne, der ønsker en 

fagligt orienteret juledag. 

 

Skolebestyrelsesrepræsentanterne mener også, at skolen bør have mere julepynt. 

 

Evalueringen afføder også en debat om skolebestyrelsens tilstedeværelse til Jul på Frederiksbjerg. 

Skolebestyrelsesrepræsentanterne mener, at skolefester er gode til uformelt at gøre opmærksom på 

skolebestyrelsens arbejde og til at give forældrene et ansigt på skolebestyrelsen, mener 

repræsentanterne. Til kommende skolefester kan skolebestyrelsen eventuelt have flyers med, så 

forældrene kan læse mere om, hvad man som forælder kan benytte skolebestyrelsen til. Eventuelt 

også med tshirts på igen som til Jul på Frederiksbjerg. 

 

Dertil bør skolebestyrelsen møde op på forældremøderne, mener repræsentanterne. 

 

 

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om, at skolens elevråd arbejder på principper til pauserne. Fx 

pauser med aktiviteter angående FN’s verdensmål. Udskolingseleverne ønsker også at få telefoner i 

pauserne og ønsker at få lov til at gå uden for skolen i pauserne. Ellers bør skolen investere i 

aktiviteter til pauserne såsom flere bordfodboldborde, bordtennisborde og bat, specifikke, stille 

lokationer til at læse en bog og vandposter, så eleverne har mere at lave på skolen, siger 

elevrådsrepræsentanterne. Elevrådsrepræsentanterne orienterer også om debatter om kantinen, 

madpakker, trivsel, overgangen fra mellemtrin til udskoling og en social fodboldturnering. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om elevrådets ønsker til flere aktiviteter. 

 

Skolens lærere og pædagoger har intet at orientere om, medarbejderne er glade for at være på 

skolen. 

 



Forældrerepræsentanterne orienterer om demonstrationen angående besparelserne på skoler, 

skoletilbud osv. 

 

Skoleledelsen orienterer om ferniseringen af kunsten fra huskunstnerordningen, rutsjebanen, 

legepladsen og en eventuel meddelelsesbog. 

 

 

Skolebestyrelsen har en henvendelse ang. trafikken på Ingerslev Boulevard. Ikke alle biler kører 

pænt, så vedkommende ønsker en eventuel lysregulering eller gang over Ingerslev Boulevard. Der 

pointeres, at spørgsmål om trafik kan være Teknik & Miljøs domæne. Men skolebestyrelsen ser 

nærmere på trafiksikkerheden. Herefter diskuterer skolebestyrelsen henvendelsen igen på et 

kommende møde.  

 

Skolebestyrelsen har også en henvendelse ang. overgangen fra mellemtrin til udskoling. 

Overgangene tages op på et kommende møde. En repræsentant har svaret vedkommende på 

henvendelsen. 

 

Ikke mere aktuelt. 


