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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 
Torsdag d. 12 november 2020 

Kl. 18.30-20.30 
Afholdes i Matlab 

 
  

Referat: Kirsten Thorup 
Mødeleder: Mikkel Kvistgaard 

 
Medlemmer: Mødt: Initialer/Underskrift: 
Mikkel Kvistgaard Aggerholm  x  
Hanne Sondrup x  
Anders Leth-Espensen afbud  
Vibeke Myrup Jensen x  
Anders Gohr Holmgren x  
Henrik Christian Bidstrup Leffers x  
Morten Nøhr Reipuert Christiansen x  
Elevrep.:   
Lea Spanggaard x  
   
Medarb. rep.:   
Marianne Vissing x  
Marianne Larsen x  
Suppleanter   
Hanne Mette Bjerg   
   
   
Ledelsen:   
Irene Holmquist x  
Kirsten Thorup x  
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1. Godkendelse af dagsorden 
og  
underskrivning af seneste  
referat 
 

Dagsorden godkendt 
Referatet underskrevet af medlemmerne fra den forrrige 
bestyrelden  
 
 

2. Konstituering af den nye be-
styrelse 
-Præsentationsrunde 
-Valg af formand og næstfor-
mand 
-Valg af repræsentant til 
GXU´bestyrelse 
-Gennemgang af Årshjul 
-Fastlægge møderække 
 v/Mikkel  

Mikkel Kvistgaard valgt som formand 
Anders Leth valgt som næstformand 
Mikkel Kvistgaard valgt til GXU’s bestyrelse 
 
Mikkel Kvistgaard gennemgik årshjulet  
 
Fastlæggelse af møderække 
30. november  18.30-20.30 
19.januar 18.30-20.30 
27. februar Arbejdslørdag 9-14 
17. marts 18-21 
22. april 18-21 
17. maj 18-21 
16. juni 17-21 
 
 

4. 
  

Generel information 
Skoleleder 
Bestyrelsesformand 
Medarbejdere 
Elevråd 
 

Skolelededer 
 
Smittetilfælde på skolen fylder en del lige nu. 
 
Procedurerne i forhold til smitteopsporing, hjemsendel-
ser af elever mv. er fastlagt i forvaltningen, og alle beslut-
ninger træffes af den sundhedsfaglige myndighed i kom-
munen 
 
Vi prøver at kommunikere så meget som muligt og så 
hurtigst som muligt.  
 
Lige nu tales der om et udbrud i 4.b, og derfor er  
Styrelsen for Patientsikkerhed inde over. Irene har talt 
med Charlotte Kærn, som er en del af den taskforce, der 
er nedsat til smitteforebyggelse i vestegnskommunerne.  
 
Smitten er fortrinsvis isoleret til 4.b, mens der ses enkelte 
tilfælde på andre årgange og et enkelt i gruppeordnin-
gen. 
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De to faglige Ledere Lars Tell og Simon Beukel Apitz er til-
trådt deres stillinger i henholdsvis indskolingen og over-
bygningen ,og de er blevet taget godt imod. Nu kan der 
for alvor tages fat i  et kontinuerligt arbejde i et fuldt le-
delsesteam. 
 
Informationsaftenerne er aflyst, og der produceres en vi-
deo til hjemmesiden, hvor man orienteres om hverdagen 
som bh-klasseelev og introduceres til huset samt perso-
nalet. 
 
Der laves en fælles annonce i Gladsaxebladet med infor-
mation og links til alle skolers hjemmesider. 
 
Indskrivningen er lige åbnet og fortsætter til slut januar. 
Vi regner med at få 3 klasser til næste skoleår. 
 
Bestyrelsesformand 
Skole og Forældre – årsmøde, som i år foregår som webi-
nar  
 
Medarbejdere 
Så godt det kan lade sig gøre forsøger vi at få en alm. 
hverdag til fungere – både i forhold til børn og arbejds-
fællesskabet med kolleger.  
 
Elevråd 
Vi har drøftet retningslinjerne for den den gode adfærd 
og antimobbestrategi. 
Andre punkter var udetilladelse (den pt. manglende) 
Mobilpolitikken  

5. 
 

Retningslinjer for arbejdet 
med elevernes trivsel 
v/Irene 
-Antimobbestrategi 
-Opfølgning på retningslinjer 

for den den gode adfærd 

Punktet udsættes til næste gang 
 

6. Evt.  

 Punkter til næste gang 

 

 

 

 

 

Punkter til fremtidige møder 

Antimobbestrategi – opfølgning på retningslinjer for den 
gode adfærd 
Forretningsorden for bestyrelsen 
Temaer for året arbejde  
Høringssvar  
 
 
Indblik i skolens principper og hvordan der arbejdes med 
dem 
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