
Skolebestyrelsesmøde 12. december 2019  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde afholdt torsdag den 12. december 2019 kl. 17.15-19.00 hos formanden  

Deltagere: Signe, Lene, Marianne, Annette A, Dinah, Peter, Casper, Anne, Michel 

Fraværende: Elevrådet, Lene Dalby (medarbejderrepræsentant), Sara Nørholm og Anette  Finderup Andersen 

(forældrerepræsentanter) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat – Referatet fra den 1.10.19 blev godkendt 

 

2. Meddelelser fra formand, skolens ledelse. Medarbejderrepræsentanterne og 

elevrepræsentanterne 

Formanden orienterede om, at Gentofte Kommune har fået tilsagn om at fortsætte med et 

samlet skoledistrikt i en testperiode på yderligere fem år. 

Formanden orienterede om at Gentofte Kommune på baggrund af de indkomne høringssvar 

har besluttet at fortsætte med den nuværende ordning med firårige valgperiode. 

Dyssegårdsskolens udskolingsfolder er sendt ud til elever og forældre på 6. + 7. årgang samt 

medarbejdere på skolerne via AULA. 

GFO/FC leder orienterede om, at det går fremad med at reparere FC-Vognfjerderens gulv 

efter vandskade. 

 

3. Sager til efterretning/orientering 

1. Marianne Bugge Zederkof orienterede på baggrund af den fremsendte kvalitetsrapport om de 

overordnede resultater. Bestyrelsen havde herefter lejlighed til at dykke ned i nogle af 

konklusionerne. Helt overordnet har Dyssegårdsskolen klaret sig utrolig godt på en række af 

de kvantitative parametre. Bestyrelsen skriver et helt kort høringssvar til kommunen om at 

rapporten er taget til efterretning. 

2. I forlængelse af det velbesøgte kontaktforældremøde i foråret blev det besluttet af bestyrelsen 

at forårets kontaktforældremøde skal handle om forebyggende indsatser for at sikre trivsel. 

Det har samtidig længe været et ønske fra bestyrelsen om at arbejde videre på det arbejde der 

førte til Princippet om fællesskaber og som blev igangsat med et fælles skolebestyrelsesmøde 

ved oplæg af bl.a.  Helle Rabøl. Helle Rabøl er booket af skolen til at komme på 

Dyssegårdsskolen i juni for at holde foredrag for skolens medarbejdere og forældre.  

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede forårets kontaktforældremøde 

med Signe, Michel og Anne. Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe der skal gennemgå 

og gennemskrive kontaktforældre folderen. Det bliver Lene og Casper.  

3.  Bestyrelsen har valgt at have fokus på arbejdet med skilsmissegrupper. På næste ordinære 

møde inviteres Mette Wimmer, der har arbejdet med dette i Gladsaxe. 



4. Dyssegårdsskolens nye skoleleder - Lene Hjort – berettede om den første tid. Lene har oplevet 

en stor imødekommenhed fra forældre, elever og medarbejdere. Lene har en række 

opmærksomhedspunkter og indsatsområder som vil blive integreret i Dyssegårdsskolens  

rutiner, værdier og dagligdag. Lene er bl.a. meget optaget af sammenhængskraften på skolen 

og kommer med et frisk blik i forhold til bl.a. rutinerne, der følges når der er tale om svære og 

vanskelige børnesager. 

  

4. Sager til godkendelse 

5. Temadrøftelse 

6.  Eventuelt 

 

7. Næste møde 

 Mødedatoer – tidsramme 17.15-19.00 

 Datoer: 05.2.20, 20.4.20 og 17.6.20. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Bugge Zederkof  -  Lene Hjorth 

Skolebestyrelsesformand   Skoleleder  


