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Referat af skolebestyrelse 
Tirsdag den 1.10.19 – kl. 17.15-19.00 
 
Deltagere: Marianne, Peter, Michel, Anette P, Signe, Casper, Anette, Sarah, Lene, Dinah, 
Anne, Anette F 
Elevrepræsentanter: Albert, Arnold 
Afbud: Søren 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat af skolebestyrelsesmøde den 19. august 2019 blev godkendt 
 
2. Meddelelser fra formand, skolens ledelse, 

medarbejderrepræsentanterne  
og elevrepræsentanterne.  
 
Skolen har fået en ny sekretær Mette Sylvest Green. Bestyrelsen opfordrer til at 

medarbejdere og  
forældre tager godt i mod hende. 
 
Aula er fra 21. oktober det primære kommunikationsværktøj mellem skole og forældre.  
Der vil ganske givet være børnesygdomme, men ledelsen og skolebestyrelsen håber at 

alle  
med tiden vil føle sig godt tilrette i det nye system.  
 
Det fungerer fortsat godt med Peter Gersvang Nielsen som fungerende skoleleder, men 
alle ser naturligvis frem til, at der findes en ny skoleleder til DY. 
 
Elevrepræsentanter orienterede om at der i Elevrådet arbejdes på et forløb om 
konfliktløsning på mellemtrinnet. Eleverne oplever, at de lærer meget af det. 
 
Formanden refererede fra seneste møde i kredsen af formænd og skoleledere, hvor 
fokus havde været på økonomi, fremtidens udskoling og på projektet Unges Frie Tid. 
Bl.a orienterede skolechefen på mødet om kommunens økonomi og de nødvendige tiltag 
for at holde sig inden for Servicerammen, der sætter nogen begrænsninger på forbrug i 
2019 og derfor opfordrede til at udsætte mulige udgifter til 2020. Derefter orienteredes 
om udmøntningen af ”Fremtidens udskoling”. Den internationale skole blev købt for at 
skabe byens hus og det er forvaltningens håb, at man med de eksisterende tanker og 
idéer for udviklingen af Hellerupvej 20, kan få et levende center for kreativ og innovativ 
udfoldelse – og i særdeleshed inden for det naturvidenskabelige fagområde. Det kræver, 
at skolebestyrelserne og skoleledelserne bakker op om, at det skal fungere.  
 
 
 

http://www.dyssegaard.gentofte-skoler.dk/
http://www.dyssegaard.gentofte-skoler.dk/
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Endelig gav Opgaveudvalget for unges sundhed og trivsel en status på deres arbejde. 
Udvalget er bl.a. nedsat fordi Gentofte ligger over landsgennemsnittet ift. rygning og 
stoffer.  Grundlæggende har de unge i Gentofte det godt, men der er stadig en for stor 
gruppe der mistrives. God mental trivsel er en beskyttende faktor ift. til misbrug, så 
derfor hænger de to dele tæt sammen. Stor opmærksomhed på at der er stort behov for 
at gøre noget ved brugen af andre rusmidler. 
På DY er der afsat 9 timer til en udskolingspædagog i forbindelse med projektet 
 
FC – Vognfjerderen var i sommer udsat for en vandskade.  Der er fundet en løsning i 
forhold til genetablering efter vandskaden med bl.a. en skurvognsby ved Vognfjederen. 
Derudover orientererede Dinah om at FCs nye hjemmeside er tilgængelig nu. 
http://vognfjederen.dk.prolinux6.curanetserver.dk/ 
 
3. Status på ansættelsesproces af ny skoleleder,  
Formanden skitserede forløbet for skolebestyrelsen. Status på skoleleder er at 
ansættelsesudvalget er i gang med ansættelsesprocessen. Der vil komme svar i forhold 
til processen snarest. 
 
 
Skolens ferieplan  
Bestyrelsen drøftede kort oplægget fra forvaltningen vedrørende ferie i skoleåret 
2020/21. DY vælger at flytte to dage fra uge 33 til uge 51 således, at første skoledag efter 
sommerferien er 10. august 2020 og at DY starter juleferien den 21.12.20 og starter op 
igen den 4.1.21. 
 
 
4. Gennemgang af tilfredshedsmålingen fra de enkelte spor på skolen.  
Tilfredshedsmålingen blev gennemgået i forhold til tilbagemeldinger fra de enkelte    
spor på skolen. Elevrepræsentanterne bød ind med deres erfaringer fra deres klasser og 
deres trivselsarbejde. Feedbacksamtalerne på skolen er med til at gøre det trygt og godt 
som elev. Feedbacksamtaler, elevråd samt trivselsmålingen giver en helhed på skolen og 
eleverne følger, at der bliver fulgt op ting efterfølgende. Det blev besluttet, at afholde et 
kontaktforældremøde om trivsel – det forebyggende arbejde med trivsel. Datoen vil 
blive meldt ud. 

 
5. Status på økonomien. 
Opfølgning følger, da status på økonomien er udsat pt. pga. ny skoleleder og 

tilpasninger i forhold 
til allokeringsmodellen 
 
6. Skoledistrikter – Indskrivning til næste skoleår  
Det er endnu ikke afklaret med skoledistrikter i kommunen. Det er nu besluttet, at 
informationsaften den 113.11 2019 kl. 17-18.30 
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7. Etablering af børneskilsmisse gruppe ved Sara Nørholm og Anette 
Finderup 

Andersen 
En arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen har arbejdet med spørgsmålet om at sætte mere 
fokus på spørgsmålet om børns trivsel ved bl.a. skilsmisser og har i den forbindelse 
kigget på muligheden for at etablere børneskilsmissegrupper. I første omgang er der et 
forslag om at bestyrelsen får besøg af en skilsmisseekspert – Mette Wimmer for at 
styrke viden om trivslen hos børn, som oplever en skilsmisse.  
 
8. Cykelparkering for personalet 
       
Der er netop blevet etableret cykelparkering for personalet. 
    
9. Evaluering af udrulning af Princip for Fællesskaber 
Bestyrelsen havde i forbindelse med udarbejdelsen af et princip om fællesskaber haft 
særlig fokus på vigtigheden af at dette princip blev bredt kendt af alle forældre. Der var 
derfor iværksat en omfattende udrulningsplan, hvor alle forældremøder i efteråret 
skulle have fokus på dette spørgsmål. Orienteringen om princippet skulle enten 
varetages af Kontaktforældrene i klassen eller et bestyrelsesmedlem. Der var generel en 
fin tilbagemelding fra forældrene, de stedet hvor der havde været en god drøftelse af 
fællesskaber i klassen. Fremadrettet skal det være tydeligere hvilken opgave 
kontaktforældrene har og samspillet mellem lærerne og kontaktforældrene når der skal 
orienteres og præsenteres fx principper. Nogle klasser fik en kortere præsentation end 
andre 
 
10. Kort nyt fra udvalg: 
Trafikudvalg – Der var en god tilbagemelding i forhold til trafikdagen den 24.9.19. 
Der blev videreudviklet på dagen. 
 
AULA udvalg - det videre forløb. Der bliver arbejdet med ugeplaner og 
kommunikation på skolen. 
 
Udskolingsudvalg   
 
Fremtidens udskoling er i fuld gang. Udskoling har den 22.10 arbejdet videre med elevernes 
motivation i forhold til 5 motivationsretninger. Der vil blive lavet en handleplan for fremtidens 
udskoling, som skolen vil arbejde ud fra. 

Skolens har valgt fire elever ud i forhold til International Learning Partnership i 
Manchester. De fire heldige elever, som blev valg ud er Emma 9.c., Arnold 9.a., Lauritz 
9.a., Thyra 9.b efter en lang udtagelsesrunde. 

Status på valgfag og den innovative projektopgave – information om den innovative 
projektopgave kommer snarest til forældrene i udskolingen. Skolen har allerede et godt 
netværk til virksomheder, som kan hjælpe og en stor del forældre, som også er gode til 
at finde virksomheder til eleverne. 
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11. Eventuelt – Der arbejdes videre med at udvikle skolens indskolingsfolder.  
 
12. Næste møde – Næste skolebestyrelsesmøde vil foregå den 12.12.19 og vil bl.a. have 
følgende punkter på dagsorden: SSP/Unges frie tid/Alkoholpolitik, Skilsmissegruppen  
 
 
 

 

                 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


