
Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej 

 

Mandag d. 14. januar 2019 

Kl. 17.30 – 20.00 

Personalerummet på NY 

 
Deltagere:  

Anders Christian 

Skrydstrup Larsen 

 

AC x Rasmus Baastrup RB % 
Andrea Liva Lyngbye 

Ottesen  (elev) 
AA x 

Arne Bjørnshauge 

Raun 
AB x Sine Eggert SE x 

Andreas Ljunggren 

Arensborg (elev)  
AS x 

Benjamin Andreas 

Nielsen 
BA x Søren Olsen(Sub) SØ % Marianne Ilkjær M x 

Emilie Kærn EK x Martin Gjeding Petersen ZMG x Peter Christensen P x 

Jacob Jensby 

Christensen 
JJ % Jakob Toksvig JA % Jesper Windsmose J x 

  

Dagsorden : RB     Referat : J 

1.  Godkendelse af referater fra 

forrige møde 

Referater ligger i beskedsystemet. 

Referatet blev godkendt 

Orientering 
   2. Personale 

Elever 

Bestyrelse 

Ledelse 

Andet 

Personale: Intet 

Elever:  

Der har været stort elevrådsmøde vedr. skolebal. 

Festudvalget ønsker alle skal være og blive i salen, så 

de ikke bliver spredt rundt over hele skolen. Den 

foreslåede ”afspærring” blev tilladt. 

Nomineringer: Retningslinier ønskes. Eleverne bliver 

spurgt til om de vil nomineres. Elever fra de 

nomineredes årgange spørger om de vil nomineres. 

Det skal være ok – at takke nej. Der er gjort nogle fine 

overvejelser. Kategorierne blev med enkelte 

undtagelser godkendt. 

Gårdregler på LOL skal drøftes i det store elevråd og 

godkendes af lærerne. 

Skolevalg: Peter undersøger med lærerne om der er 

styr på det. 

Det lille elevråd har drøftet toiletter. De vil gerne have 

nudging-projekt. De ønsker skilte med ”tør brættet” og 

”vaske hænder”. Ønsker overdækket sted i 

skolegården. Ønsker venne-sted i skolegården – f.eks. 

en cirkel. De ønsker Pana-bander stillet op. Flere fælles 

bolde. 

Bestyrelse: Intet 

Ledelse: Udsendes skriftligt 

Andet: Intet 

Punkter til beslutning 
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   3.  

1. forretningsorden 

 

__________________________ 

 

2. Rygepolitik (høringssvar) 

 

 

 

Den blev - med enkelte rettelser - enstemmigt 

besluttet. 

__________________________________________ 

 

Bilag fremsendes senest onsdag. 

Orienteres forældrene, hvis det observeres, at 

eleverne ryger? I praksis vil det ske, hvis vi ser 

eleverne ryge lige udenfor matriklen. 

Bestyrelsen støtter en røgfri skoledag for elever. Der 

er delte meninger til en røgfri skoledag for personalet.  

Forslag til høringssvar blev med enkelte rettelser 

godkendt. 

Punkter til drøftelse 

   4.  

1. Lokal handleplan for røgfri 

skole – for elever. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planlægning af kommende 

bestyrelsesmøder 

 

Sine og Peter fremlægger planer fra Kbh. kommune 

som afsæt til en lokal handleplan. 

 

Planen og processen omhandler: 

- Kom godt i gang. Planlægning af aktiviteter, der 

skal ske fremover f.eks. certificering. Længden 

af opstartsperioden skal besluttes – f.eks. 3 år. 

Temadag. Events. Starter med 7 årgang. Hvor 

lang tid skal lærerne bruge. 

Undervisningsmateriale og 

kompetenceudvikling af lærere. Udover skolen 

skal forældre samt sundheds- og 

omsorgspersonale inddrages. Rygestop kurser. 

Hertil skal nedsættes en planlægningsgruppe. 

- Involvering af elever og forældre. Elevråd. 

Røgfri klasseaftale. Forældremøder og 

informationsbreve. 

- Certificering og fastholdelse. Sanktioner. 

Politikker. Årshjul.  

- Ansatte og forældre som rollemodeller. 

Synlighed. Røgfri arbejdstid. Rygestop kursus. 

Støtte hinanden. 

 

Det anbefales, at en arbejdsgruppe bestående af 

elever, personale og forældre nedsættes. 

I Frb. kommune kan der trækkes på HR-afdelingen. 

Bestyrelsen ønsker ikke at vente på Frb. Kommune – 

men vil gerne i gang. Har kommunen en konsulent, 

som vi kan benytte os af til et pilotprojekt? Har vi 

nogle klasserepræsentanter eller forældre i øvrigt, der 

vil indgå i arbejdet? Kan skolen nedsætte et udvalg? 

 

Sine vil gerne byde ind på punktet om 

forældreinddragelse og undersøge om vi kan få hjælp 

udefra.  

Indsatsen iværksættes tidligst fra næste skoleår af 

hensyn til lærernes arbejdsopgaver. Peter tager røgfri-

skole op i ledelsesgruppen og undersøger muligheden 

for at nedsætte udvalg på skolen. 

Elevgruppen drøfter det i elevråd. 

Forslag til rusmiddelpolitik skal drøftes igen. 

___________________________________________ 
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__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB danner et overblik over igangsatte initiativer og 

ønsker til fremtidige punkter. (regnskab, budget og 

timefordelingsplan obligatorisk i feb.) 

Jf, nedenfor om punkter til næste møde. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evt. Peter informerede om projekt ”demokratiskole” 

Nyhedsbrev til forældrene. Peter opfordrede 

bestyrelsen til at komme med indlæg til nyhedsbrevet 

– f.eks. om hvad der optager bestyrelsen el. andet. 

Sine skriver et indlæg. 
 Punkter til næste møde Brug af sociale medier til at dele kommunikation fra 

skolen bliver behandlet i næste forældrebrev fra skole 

og bestyrelse 

 

Rammer for skole/hjem samarbejde (fortsat) – 

afventer behandling på afdelingsmøder hos lærerne. 

Tages på mødet i februar 

 

Nudging (toilet) afventer gruppearbejde. 

 

Røgfri skole, herunder oplæg vedr. rusmiddelpolitik og 

tilbagemeldinger fra dem, der har opgaver.  

 

Tilbagemelding fra udvalg om kultur og traditioner 

 

Revidering af skolens principper 

 

Regnskab, budget og timefordeling 

 
 
  


