Mørkhøj skole
Ilbjerg Allé 25
2730 Herlev

26. september 2014

Skolebestyrelsesmøde
Referat nr. 8 torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 – 21.00

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
Lene Frandsen, 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

Afbud

Mødeleder

Traktement
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Observatør:
Trine Henriksen
Sekretariat:
Carsten Bott, skoleleder
Gitte Oversø, souschef, faglig leder 0-5 kl.
Ekstra indkaldt:
Mya Gry, kantineleder
Anette Levin Lund
Næstformand

Kenneth Pedersen
Formand

Punkt
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2

Nyt fra elevrådet
V/ Ida Laurberg Andersen, 8.b
Orientering:
Elevrådet har talt om hvorfor mange elever efter
sommerferien har fravalgt kantinen. Mange elever efterlyser
det udvalg som kantinen tidligere havde.

Tid
5

10

O, B, d,

O,d

Elevrådet ytrer ønske om, at toiletterne oftere bliver rengjort.
Ligeledes vil eleverne i udskolingen være meget glade for, at
toiletterne blev renoveret, og konkret at drengenes toilet
bliver ordnet f.eks at vandhanerne efterses, samt at
sæbedispenseren flyttes.
Skoleleder, Carsten Bott, fortæller, at den lovede opgradering
af udeområdet i udskolingen bliver forsinket, og at vi derfor
ikke kan forvente, at den vil stå færdigt i slutningen af oktober
som tidligere udmeldt. Vi afventer en plan fra
Ejendomscentret.
Observatør, Trine Henriksen, fortæller at politikerne har
prioriteret, at der fremadrettet bliver afsat flere midler til
rengøring på skolerne. Det er politisk besluttet at trin 3 af
Masterplanen på Mørkhøj Skole, skal iværksættes i 2016-18.
Trin 3 omfatter udskolings- og mellemtrinsgangene.
Besluttet:
Mørkhøj Skoles serviceleder gennemgår drengenes toilet og
ordner de ting som eleverne efterspørger.
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Præsentation af principperne: Kostpolitik, aktiviteter
V/ Carsten Bott, skoleleder
Næstformand Annette Levin Lund, indledte punktet med at
orientere om, at vi på hvert skolebestyrelsesmøde i efteråret,
vil tage et par af skolens principper op til drøftelse, og
eventuel redigering. På dette møde har vi derfor valgt skolens
kostpolitik, som afløses af de nye tiltag som skolen og
Gladsaxe Kommune er i gang med.
Skoleleder Carsten Bott, præsenterede kort Gladsaxe
Kommunes sundhedspolitik, og henviste til den kommunale
pjece.
Overordnet sundhedspolitik 2012:
Der er fokus på, at sundhedsaspektet skal forstås i en bred
forstand. Dette betyder, at vi som skole arbejder med en
sammenhængende sundhedsindsats.
Principperne er, at vi som udgangspunkt på Mørkhøj Skole,
skal tilbyde et sundt og nærende frokostmåltid til alle elever.
Det er besluttet, at skolerne selv fastsætter hvor og hvornår
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eleverne spiser deres frokost.
Besluttet:
Vi har i samarbejde med MED-udvalget på Mørkhøj Skole
besluttet, at vi fra uge 43 introducerer en ny forsøgsmodel for
spisning i kantinen. 2. – 6. klasserne vil hver dag spise deres
mad i kantinen, hvor de enten spiser medbragte madpakker
eller køber i kantinen. Vi har valgt at 0. og 1. klasserne først
deltager i ordningen efter jul, da det skønnes, at disse
årgange stadigvæk har behov for at vende sig til eget område.
Frokostpauser vil fra uge 43 se således ud:
Indskolingen: 11-11.30 (2,3 og efter jul også 0-1 kl.)
Mellemtrin: 11.30-12.00 (4., 5. og 6. klasserne)
Vi vil videre drøfte, hvilke initiativer der kan igangsættes for,
at også udskolingens elever gøre mere brug af kantinen i
spisepausen – herunder eventuelt principper for udeordning
etc.

4

Der vil fortsat være salg af morgenmad for mellemtrin og
udskoling. Fremover vil eleverne i indskolingen få mulighed for
at forudbestille. Gladsaxekortet er indført som betalingsmiddel
i kantinen på Mørkhøj Skole og fungerer fint, dog har alle ikke
modtaget det endnu. Det fremgår af skolens hjemmeside,
hvorledes man skal forholde sig, hvis man ønsker at modtage
et kort.
Kantinen – udfordringer ved opstart efter sommerferien
og hvorledes vi har imødekommet disse
V/ Mya Gry, Kantineleder og Carsten Bott, skoleleder
Kantineleder, Mya Gry fremlagde:
Der har været mange udfordringer efter sommerferien, og
kantinen har oplevet at de mange gode tiltag vi har fået
etableret er blevet udfordret den sidste måned.
Vi oplever at have meget færre kunder end vi plejer, og det
har vi taget meget alvorligt, hvorfor vi netop er glade for den
model som vi fra uge 43 starter op.
I Gladsaxe kommune har vi udarbejdet nogle turnusmenuer,
som fungerer i 3-4 uger af gangen. Beslutningen om
turnusmenuer er en central beslutning. Ønsket er, at man på
alle Gladsaxe skoler skal tilbyde eleverne et ernæringsrigtigt
måltid, som er sammensat med gode og sunde råvarer og som
er af den størrelse, hvor eleverne kan mætte.
I kantinen er der hver dag minimum to valgmuligheder (et
varmt måltid og en sandwich).
Besluttet:
Skolebestyrelsen besluttede at drøfte principper om aktiviteter
ud af huset på næste skolebestyrelsesmøde.
Kantinemodellen afprøver vi på skolen fra uge 43 og frem til
jul, hvorefter den evalueres.
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Drøftet:
Skolebestyrelsen anbefaler, at bestillingssystemet udvides til
mellemtrinnet.
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Planlægning af kontaktforældrerådsmøde d. 7/10-2014.
V/ Carsten Bott, skoleleder
Mulige emner:
- Input fra forældre om kantine
- Præsentation af ny faglig leder
- IT strategi – status og det videre forløb
- Lektiecafe – input fra forældre
Besluttet:
Emner er godkendt.
Dog skal It og strategi omformuleres til: Ipads og It strategi.
Det er kontaktforældreråds repræsentanterne i
skolebestyrelsen og skolebestyrelsesformanden, der
udarbejder dagsordenen.
Deltagere på kontaktforældrerådet: hvis klasserne endnu ikke
har valgt nye repræsentanter, forventes det, at de nuværende
repræsentanter deltager.
Skoleleder Carsten Bott og Faglig leder Heidi Skovgård
deltager på den første del af kontaktforældrerådsmødet d.
7.10. Faglig leder Heidi Skovgård vil på mødet sige lidt om
status på iPads og it-strategi.
Meddelelser
- Nye ansatte (lærere + SFO)
- Tid og sted for bestyrelsens temadag (program
sendes senere)
- Høringssvar om ny-ny budgetmodel
- Skolens 60-års fødselsdag
- Masterplan fase 3 i budget for 2017/18
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Vi har d.23.9 ansat fire nye lærere, hvor vi kun mangler de
sidste lønforhandlinger, inden ansættelserne er på plads og vil
blive meldt ud til personalet.
Der er bestilt overnatning til skolebestyrelsens temadag på
Kolle Kolle. Programmet for dagen starter kl.15.30.
Høringssvar er afsendt.
Skolens fødselsdag forløb rigtig fint, og programmet var flot
og godt tilrettelagt, hvilket betød at dagen blev en stor succes.
Masterplan drøftes vi på et kommende skolebestyrelsesmøde
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Eventuelt
Observatør Trine Henriksen fortalte, at der er planer om at
bygge en institution på fodboldbanen ved Mørkhøj Skole,
grundet det stigende antal beboere i Mørkhøj-området.
Skolebestyrelsen besluttede, at vi på vores kommende
teamdag vil drøfte, om vi som skolebestyrelse vil udarbejde et
høringssvar.
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