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Skolebestyrelsesmøde
Referat nr. 11 torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00 – julefrokost

Medlemmer
Forældre repræsentanter
Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
Anette Levin Lund, næstformand
Nina Jensen, kontaktforældreråd
Ole Tom Christensen, kontaktforældreråd
Tina Jac Rasmussen, økonomiudvalg
Karin Lemut, økonomiudvalg
Anja Håkonsen, kantine– og sundhedsudvalg
Personale
Rita Lavin, pædagog
Søren Ullerichs, tillidsmand
Jeppe Kaad Iversen, tillidsmands suppleant
Suppleanter
Naja Lundgreen, 1. suppleant
Mette Kaae Rasmussen, 2. suppleant
Hind Ouhnia, 3. suppleant
Mia Fabricius á Rógvi, 4. suppleant
Elevrådsrepræsentanter
Formand: Ida Laurberg Andersen, 8.b
Næstformand: Mikkel Bogø Stabell, 8.a
Observatør:
Trine Henriksen
Sekretariat:
Carsten Bott, skoleleder
Gitte Oversø, souschef, faglig leder 0-5 kl.
Ekstra indkaldt:
Lone Orby Poulsen, administrativ leder
Tor Lack-Pedersen, faglig leder
Heidi Skovgaard
Alexander Christopher Zwisler
Anette Levin Lund
Næstformand
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Kenneth Pedersen
Formand

Punkt
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2 Nyt fra elevrådet
V/ Ida Laurberg Andersen, 8.b og Mikkel Bogø Stabell, 8.a
Orientering:
 Eleverne ønsker at få en oplægsholder ud på skolen,
som kan fortælle om de problemer og udfordringer som
stofmisbrugere har.
 Flere elever er bekymret for skolens gymnastiksale, da
der har været episoder med hærværk.
 Elevrådet ønsker at bordene på gangen bliver malet.
 Nogle klasser bruger eftersidning. Flere elever oplever,
at der er forskellige regler omkring hvornår og hvordan
eftersidninger gives. Elevrådet efterlyser derfor fælles
retningslinjer. Denne praksis har skoleleder Carsten
Bott lovet at se på.

3

Besluttet:
Skoleleder Carsten Bott orienterer om, at der i januar måned
vil blive afholdt det første møde med landskabsarkitekten
vedrørende renoveringen af skolens udearealer mellem gang 1
og 2.
Informationsmøde 20/1 2015. kl. 19-21
V/ Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand og Carsten
Bott skoleleder
- Tilmelding til mad fra kantinen inden mødet
- Invitation og program meldes ud
Program:
- Michael Mariendal, skolechef: holder et kort oplæg og
fortæller om Gladsaxe Kommunens tidshorisont i forhold
til at realisere den ny skolereform.
- Open Space forløb.
Orientering:
Skolebestyrelsesformand Kenneth Pedersen orienterede om
planen for afviklingen af informationsmødet d. 21.1-2015.
Der vil blive mulighed for, at forældre og børn kan købe mad i
skolens kantine, inden vi starter mødet. Vi forsøger også
denne gang at organisere børnepasning for de forældre, der er
interesseret.
Indhold på informationsmødet:
Realiseringen af skolereformen på Mørkhøj Skole – hvor langt
er vi og hvilke fokusområder tager vi fat på i 2015.
Procesmetode:
Vi har valgt at anvende Open Space metoden for at styre
processen og skabe en dynamisk dialog og inddragelse af
forældrene.
Besluttet:
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Skolebestyrelsen foretog på skolebestyrelsesmødet en
brainstorm på temaer, som vi ønsker at tager op på
informationsmødet. Skolebestyrelsesformand Kenneth
Pedersen indsamler og kategoriserer temaerne til
informationsmødet.
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Principper for IT på Mørkhøj Skole
V/ Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
Orientering:
Faglig leder Heidi Skovgaard orienterede skolebestyrelsen om,
at ledelsen barsler med at udsende skolens retningslinjer for it
i starten af det nye år. Retningslinjerne vil have fokus på at
konkretisere hvordan digitalisering i praksis udmønter sig på
skolen. Ønsket er, at forældrene hermed bliver guidet i at
kunne støtte op om barnets læring og anvendelse af digitale
læremidler. Retningslinjerne vil konkret afspejle, hvordan vi på
Mørkhøj Skole anvender de digitale læremidler i
læringsforløbene.
Vi har valgt at fokusere på, hvordan vi kan opmuntre eleverne
til at udvikle og vedligeholde en ansvarsfuld tilgang og
anvendelse af digitale læremidler.
Besluttet:
Skolebestyrelsen er enig om, at vi arbejder med en
tillidsbaseret tilgang til anvendelsen af de digitale læremidler.
Digitale lærermidler
V/ Alexander Christopher Zwisler, Heidi Skovgaard faglig leder
- Hvad bliver der på sigt etableret i klasserne, samt den
fremadrettede plan for digitale læremidler på skolen.
Orientering:
Skoleleder Carsten Bott fortæller, at nettet har været meget
ustabilt i de sidste måneder, hvilket har medført at vi har haft
særlig fokus på løsningen af dette problem. Vi oplever nu kun
periodisk, at nettet er ustabilt.
Alle active boards vil blive tjekket i starten af det nye år. Vi
arbejder på at få etableret Apple-tv i alle klasser, og
derudover ønsker vi at få opsat flere projektorer på skolen.
Vores udfordring er, at nogle af vores opsatte projektorer er
for gamle, idet de ikke har hdmi-stik monteret, hvorfor disse
ikke kan tilkobles Apple-TV.
Faglig leder Heidi Skovgaard orienterede om, at der arbejdes
på at få udarbejdet en fælles indkøbsaftale i forhold til indkøb
af fagportaler til undervisningen.
I efteråret har vi foretaget en spørgeundersøgelse blandt alle
medarbejdere med henblik på at få en overblik over hvilke It
opkvalificeringskurser, der er brug for. Efterfølgende har der
været afholdt korte kurser i de gængse Mac programmer.
Denne model vil vi fremover udbygge således, at vi løbende
får opkvalificeret hele medarbejdergruppen.
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Fremadrettet vil faglig leder Heidi Skovgaard udarbejde et
nyhedsbrev til personalet, med henblik på at inspirere
medarbejderne til at benytte nye apps i undervisningen.
Ligeledes vil der også løbende blive sendt inspirerende artikler
ud til medarbejderne.
I uge 12 vil skolen afholde den årlige fælles kulturuge, som
dette år vil tage fat på den styrkebaserede pædagogik. Vi har
besluttet, at alle værksteder i denne uge også skal bringe de
digitale læremidler i spil.
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Meddelelser:
- Ansættelser
V/ Carsten Bott, skoleleder
Orientering:
Vi har ansat følgende lærere pr. D. 1.2-2015:
Anne Sophie Schiander og Annalie June Malue Lange, som
begge tilknyttes team 3.
Vi har to lærere, der går på barsel. Vi har derfor ansat Hiba
Hajjar som vikar, som overtager Christina Vedels skema og
starter op d. 5.1 -2015.
Eventuelt
Orientering:
Skoleleder Carsten Bott meddelte, at bestyrelsens høringssvar
på kvalitetsrapporten er sendt videre til forvaltningen.
Julefrokost
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