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Grønnemose Skole 
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg 
Telefon: 39 57 32 20 
E-mail: groennemose@gladsaxe.dk 
 

 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 
Grønnemose Skole 

Høje Gladsaxe Torv 4 
2860 Søborg 

 
 

                    Referat 
Afholdes på teams 

Torsdag d.10 september 2020 
Kl. 18.00-19.00 

 
  

Referat: Kirsten Thorup 
Mødeleder: Mikkel Kvistgaard 

 
Medlemmer: Mødt: Initialer/Underskrift: 
Mikkel Kvistgaard Aggerholm  x  
Mille Kaufmann x  
Anders Leth-Espensen x  
Eyvind Kristian Dekaa afbud  
Hanne Mette Bjerg x  
Steen Schmidt afbud  
Hanne Sondrup x  
Elevrep.:   
Lea Spanggaard   
AnneaSofie Schmidt Rudolf afbud  
Medarb. rep.:   
Marianne Vissing afbud  
Marianne Larsen x  
   
   
   
Ledelsen:   
Irene Holmquist x  
Kirsten Thorup x  
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1. Godkendelse af dagsorden 
og  
underskrivning af seneste  
referater 
 

Da mødet afholdes digitalt underskrives referatet ved 
næste fysiske møde. 

2. Generel information 
Skoleleder 
Bestyrelsesformand 
Medarbejdere 
Elevråd 
 

Skoleleder 
Lige nu er der Grønnemosedage med temaet ”Fagre nye 
verden”-  VI har haft åbning af Matlab – og det er fanta-
stisk at se, hvordan eleverne er nysgerrrige og optagede. 
 
Nogle ture har måtte aflyses pga. krav om minimun of-
fentlig transport, men det meste er blevet gennemført 
 
Forrige uge: 
Vi sender elever og medarbejdere hjem, når de har symp-
tomer. 
En del har været hjemme med symptomer og det har be-
tydet ekstra pres på vikardækning. Vi er i gang med at an-
sætte flere vikarer. 
 
Nye midlertidige restriksioner og udfordringer i forbin-
delse med det.  
Vi laver skole efter alm. bekendtgørelser, men samtlige 
samarbejdsfora både interne og eksterne foregår på te-
ams. 
Undtagelsesvis må vi afholde møder omkring de børn, 
som er særligt udsatte. 
 
Udfordring omkring de ældste elever: 
Fra mandag møder elever fra mellemtrin/udskoling ind 
udenfor. 
Vi har måtte stramme proceduren omkring pauser/spis-
ning i klasserne. 
 
Økonomisk handleplansmøde 
Skolen har en god økonomisk planlægning – lige nu ser 
det ud til at vi går ud med et mindreforbrug på 500.000 
kr. 
Det er besluttet at der bestilles 5 redegynger, 1 ved klub 
og 4 midt i gården til en en samlet sum på 150.000kr. 
 
Skolebestyrelsesvalg af medarbejderrepræsentanter 
Marianne Larsen og Marianne Vissing valgt (fredsvalg) 
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Bestyrelsesformand 
Der har været opstillingsmøde online – 7 ud 8 kandidater 
ønsker at stille op.   
Mille har valgt at træde ud for at give plads til kandidater 
med mindre børn 
Valghandlingen bliver nu sat i gang. 
Foreningen ”Skole og Forældre” inviterer til årsmøde – 
det godt, hvis vi som bestyrelse kunne være repræsente-
ret.  
 
Medarbejdere 
Intet nyt. 
 
Elevråd 
Vi har afholdt 1. møde og konstitueret os. 
 
 
 

3. 
 

Opfølgning på Kvalitetsrap-

port  

– Nationaletest 2.årgang 

v/Kirsten 

- Matematiktiltag 

v/Kirsten 

-Behandling af tillæg til kvali-

tetsrapporten 

 

 

Opfølgning på kvalitetsrapporten 
Kirsten orienterede om indsatser vedr. læsning for på-
gældende årgang. 
 
Kirsten orienterede om skolens tiltag i forhold til mate-
matikfaget. 
 
Behandling af tillæg til kvalitetsrapporten 
Bestyrelsen har drøftet punktet og har ikke yderligere be-
mærkninger. 
 
 
 
 
 
 

4. Evt. Vi skal finde en løsning på, hvordan vi kan mødes og sige 
farvel til den gamle bestyrelse og velkommen til den nye. 

   
 

   

   

 
 

 
 


