
Referat af forældrerådsmøde 26. oktober 2021, kl. 17.00 
 
Tilstedeværende forældrerepræsentanter var: 
 
0a: Louise Gad Rosenvard og Maria Mavropoulou 
0b: Helena Kajinic 
0c: Louise Christine Petersen og Tania Ellis 
0y: David James Gilchrist 
1a: Mette Lundorf og Ulrika 
1b: Sonia Gasull-Wrisberg 
2a: Maj Østerbye 
2b: Hermannus Nijkamp 
2i: Charlotte Larsen 
3i: Jane Jerlang 
4b: Marlene Iben Irene Tønder 
4i: Brian John Kane 
5a: Monica Lorenzo Pugholm 
5b: Pia Brandsnes 
5i: Klaus Juel Werner 
6b: Kasper Mikkelsen 
6i: Hanna Rosa Pil Hildebrandt 
7a: Vivi Johansen 
7c: Michael Sheikh 
8a: Anna Maria Laursen og Elisabeth Wong 
8b: Anne Hagen Kielgast og Kent Stevens Larsen 
8i: Gitte Hald 
9a: David Andruszkow Bang-Jensen 
9b: Lee Tesone , Formand for forældrerådet 
9c: Anders Peo Fajers, næstformand for forældrerådet 
 
Ligeledes tilstede : 
 
Bestyrelsesformand : Peter Navarro 
Skoleleder : Tine Gregory 
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem : Nanna Siegfried 
Representant for lærerne : Anna Figueiredo-Larsen 
 
 
 
 
 

 Valg af ordstyrer 
Formand, Lee Tesone blev valgt til ordstyrer. 

 

 Valg af referent 



Næstformand, Anders Fajers blev valgt til referent. 
 

 Nyt fra bestyrelsen / Bestyrelsesformand Peter Navarro 
Peter startede med at byde de mange nye repræsentanter velkommen efter ca. 1½ års 
Corona-pause, og fortalte derefter om forældrerådets rolle og formål. Forældrerådet er 
det tredje dialogbaserede ben med direkte kontakter til alle forældre i hver klasse. De to 
andre ben er den administrative ledelse og bestyrelsen (som Peter Navarro er formand 
for). 
 
I det sidste 1½ år har arbejdet på skolen været præget af Coronaen, hvor alle de 
overordnede værdier på skolen har trådt i baggrunden i forhold til meget lavpraktiske 
præmisser og udfordringer. Der er så at sige et værdimæssigt efterslæb, som bestyrelsen 
gerne vil adressere i den kommende tid. 
 
Der har dog også været positive erfaringer fra perioden, som peger fremad – fx forskudte 
ringetider til frikvarter, og alle erfaringerne med brugen af IT i undervisningen. 
 
Ledelsen på skolen har også været underlagt forandringer. Peter Franklin har fået nyt job 
og Tine Gregory er nu ny skoleleder. Ud over skiftet af skoleleder har også andre dele af 
ledelsen oplevet udskiftninger. 
Derfor mente bestyrelsen, at det var på sin plads med en intern dialog mellem bestyrelsen 
og medarbejderne, om hvor skolen skal hen i den kommende tid: Skolen har oplevet 
mange og omfattende forandringer og den generelle erkendelse er, at skolen nu skal 
konsolidere og finde tilbage til værdiggrundlaget.  
 
Dernæst fortalte Peter om de nye planer om en gennemgående renovering og udbygning 
af skolen. Udbygningen er støttet af A. P. Møller Fonden og er nødvendige – dels i forhold 
til det øgede elevoptag, dels i forhold til at skabe tilfredsstillende fysiske rammer for 
elevernes undervisning. Renoveringerne, som omfatter alt fra nye faldstammer, nye 
vinduer og en total udskiftning af de elektriske installationer, kan finansieres via låneoptag. 
 
Nanna Siegfried (7.b) , som sidder i skolebestyrelsen uddybede planerne om udbygningen 
af skolen: Dels skal den gamle gymnastiksal totalombygges til ny kantine og Science-
lokaler, dels skal den nyere gymnastiksal ombygges til to nye gymnastiksale i to etager. De 
forskellige planer og hvad de indebærer i forhold til byggeprocesser, vil blive 
kommunikeret i god tid via Forældreintra, hjemmeside mv.        
 
 
 
 

 Nyt fra ledelsen og velkommen til ny Skoleleder Tine Gregory 
Tine Gregory har haft en hektisk start i en meget omskiftlig tid. Der har således ikke været 
så meget tid til at tænke de store tanker omkring strategi, værdigrundlag, pædagogik etc. 
Det har dog været en god og næsten normal start på skoleåret efter sommerferien, hvor 



både morgensang og gudstjenester efterhånden er ved at være oppe at køre, som de 
gjorde før Coronaen. 
 
PT. oplever mange forældre og lærere det som frustrerende, at elever ikke kan sendes 
hjem, hvis der er sygdom i klasserne. Det er de retningslinjer vi desværre må forhold os til, 
men vi forsøger at afhjælpe den øgede risiko ved ”spritpatruljer”, ekstra rengøring mv. 
Fravær pga. Corona, har ikke indflydelse på de almindelige fraværsregler. 
 
Flere forældre rejste en bekymring overfor hvad alle de igangværende 
forandringsprocesser (byggemæssige, coronamæssige etc.) vil betyde for elevernes 
værdimæssige læring. Det kommer til at tage i hvert fald ca. 2 år før byggetilladelserne fra 
kommunen bliver givet. Derudover er det et bekymringspunkt som bestyrelsen tager 
alvorligt. 
 
Derudover nævnte flere repræsentanter, at de savner morgensangen, gudstjenesterne og 
de værdier de er udtryk for. Tine og Peter slog fast, at disse hjørnesten i skolens faste 
traditioner har stort fokus og vil blive fuldt genindført, så snart de fysiske udfordringer og 
Corona-restriktioner tillader det.     

 

 Nyt fra lærerne / Anna Figueiredo-Larsen 
Anna fortalte om hvor dejligt det har været at kunne gennemføre årets tur til Rom. Denne 
gang var der to årgange der skulle afsted, fordi turen blev aflyst sidste år. Denne store 
opgave betød desværre at skolens planlagte emneuge i år måtte aflyses. Planen er at 
gennemføre emneugen til næste år i stedet.  
 
Anna fortalte derefter om arbejdet i en arbejdsgruppe blandt lærerne, hvor skolen kan 
være rammen om forskellige aktiviteter efter almindelig skoletid (klatring, IT, ekstra 
sprogundervisning) mod betaling. Mange lærere har kompetencer, som kunne komme 
mere i spil og hvis behovet eksisterer, kan det være noget som kan implementeres. 
Lærergruppen arbejder videre med et koncept, som vil blive præsenteret, når det er klart. 
For at sikre lige adgang for alle elever under alle situationer, kunne det fx være en 
mulighed at åbne for at Forældrefonden kunne søges til deltagelse i disse aktiviteter på lige 
fod med den almindelige skolebetaling. 

 

 Oplæg af Skoleleder Tine Gregory – Er det muligt at skabe mere gennemsigtighed mellem 
de to spor – Bilingual og Dansk. Kan vi tage det bedste fra de to verdener og skabe 
tværfagligt samarbejder. 
Tines oplæg blev udskudt til et senere møde, da tiden var for fremskreden på mødet. 
 

 Forslag til emner til næste forældrerådsmøde 
- Værdigrundlaget: Hvad er planerne? Hvordan kommer vi videre efter Corona? Hvordan 

konsoliderer og revitaliserer vi? Skal ”Dannelse” have en større plads på skolen og i 
givet fald hvordan? – Oplæg fra Tine/Peter efterfulgt af workshop og diskussion. 

- Oplæg om beredskabet på skolen overfor kriser (fx corona)!? 



- I forlængelse af at vi har en mobbepolitik, skal vi så have politik/beredskab i forhold til 
episoder med vold. 

- Mødetider – Kan der i højere grad tages højde for at ikke alle børn har de mønstre om 
morgenen.   

 

 Evt. 
Der blev spurgt til, hvorfor skolen har valgt ikke at quick-teste for coronasmitte på skolen 
længere. Tine og Peter svarede, at det skyldes at der kun var 2-3 elever der til sidst blev 
testet om dagen – dette sat overfor hele teatersalen var afsat til formålet. Derfor blev det 
besluttet, at nedlægge quick-testen på skolen. 
 
Forslag til tilgængelig information om års- og månedshjul. 
 
Herefter sluttede Forældrerådsmødet ca 20 min forsinket. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Formanden Lee Tesone 
Næstformand Anders Fajers , Referent 
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