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Forældrerådsmøde 2. marts 2017 
 
Referat: 
 
0: ”Karameldagen”: 

 Ingen normeringer eller hængen folk ud i år 
 Målet er at have den sjoveste mulige karameldag 
 9. Kl. Elever har skrevet brev til Forældrerådet og anmodet om lov til at lave ny 

konstruktion af normeringer: 
o Kun 7-8. Klasserne deltager i selve normeringen 
o Tilladelse indhentes fra både elever og forældre via Intra – begge parter skal 

acceptere. 
o Ønsket er: I år skal det være sjovt! 

 
 Forældrerådet: - diskussion for og imod: 

o Vigtigt med ritual for sidste skoledag 
o Vise dem tillid – 9. Klasserne har tydeligvis tænkt over det 
o Kunne det være anderledes fremover – fx nye og mere kreative ritualer fx med 

flere parodier på lærere, mere musik og teater 
o Flertallet bliver enige om, at brevet er et fint initiativ og god idé at 9. Kl. Aktivt 

forsøger at stoppe en dårlig stil med at hænge kammerater ud. 
 

1. Referat fra sidst (15.11.16) godkendes. 
 

2.a Nyt fra forældrerådet: 
o Husk skolens generalforsamling onsdag den 22. Marts.  
o Penge, pædagogik, politik (de 3 p’er) 
o 18.00: Buffet  
o 19 – 22: Opfordring til alle om at deltage 
o 4 medlemmer af styrelsen er på valg. 

 
      2.b. Juleafslutningen i Esajas Kirke: 

Flere fra Forældrerådet gav udtryk for, at der til juleafslutningen i kirken sidste år var 
en overmåde ”uopdragen opførsel over hele linjen”. Fx var det et problem at 
forældrene rejste sig før Mogens var færdig, der var generel uro på rækkerne samt 
børn der løb rundt. Generelt for meget kaos.  
Mogens underrettede om, at der for nyligt er ansat to nye præster i kirken, Maria Gitz 
Christiansen og Michael Aaskov Hemmingsen. Mogens hart alt med dem begge, 
sidstnævnte I forbindelse med den seneste juleafslutning De har begge givet udtryk 
for, at være glade for Bordings og de værdier skolen har. Bl.a. har de sagt, at ved 
julearrangementet i kirken er Bordings dem der synger flest salmer og spiller mest 
musik. Så de er meget interesseret I at fortsætte det gode samarbejde fremover – også 
til juleafslutningen. 
 
Ny aftale vedr. Julearrangementet I kirken: 

o  Til december 2017 vil arrangementet blive delt i to: om det bliver de små/store 
eller a/b-klasser er ikke afgjort endnu. 

o Ingen børn (eller voksne) må være på balkonen 
o Samme program til begge arrangementer. 
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o Kvaliteten skal fastholdes (jf. Michael Hemmingsen) 
o Opfordring: 1. -3. Klasserne sidder med deres forældre under arrangementet 

 
Note: til efteråret bliver der et nyt arrangement ”Syng med”, ingen snak, mere ro.

  
 

3. Nyt fra skolen: 
 

o På Bordings er det forældrekredsens eget ansvar at holde opsyn 
o Skolen optager familier – ikke børn 
o Skolen har den suveræne ret til at udskrive elever 
o Børn med særlige vilkår: 

o Hvert år er der forældre, der vælger at tage deres barn ud.  
o Det sker ca. hvert 3. år, at skolen ikke kan rumme et barn eller samarbejdet med 

et forældrepar bliver for svært 
o Visitationskrav – samarbejde med PPR 
o Skolen giver ikke op før et nyt tilbud er aktuelt 
o Krav om social ansvarlighed hos de Frie Grundskoler – flere ”skæve” elever ind 

på Bordings. 
o De børn som indstilles til specialundervisning får 12 lektioner/uge 

Nyt i Københavns Kommune: 
o Tidl. har et samarbejde med kommunen ikke kunnet lade sig gøre 
o For første gang i 16 år får Bordings støtte fra kommunen til en elev, som har 

givet skolen en ny ansat 
 

o Skolens undervisningsplan: (Morten) 
o Nye teams er i gang, men strukturen fungerer ikke helt endnu 
o Der kommer ny model i næste skoleår: 
o Svært at dække alle fag i teamet 
o Der er blevet sendt en indstilling til lærergruppen om ændringerne tirsdag den 

7/3 
o Forældre og elever vil ikke komme til at mærke nogen forandring 
o Der vil blive ændringer af fag/timeplaner 

 
Nye ændringsforslag:  

o 0. – 3. Kl: Bibel og verden, nordens historie 
o Mellemtrinet: Får historie (i stedet for bibel og verden) – 3 timer/uge (en time 

mindre end nu) 
o Overbygning: historie bliver til samfundsfag. 
o Tysk/fransk: starter allerede i 6. Klasse (2 timer/uge) 
o Matematik – mellemtrin  5 timer (4+1) 

Timer: 0. Kl: 25 lektioner   9. Kl: 31 lektioner, timeantallet stiger støt gennem 
årgangene. 

o Ændringerne skal godkendes af lærerne samt af Styrelsen 
o 0 – 1. Kl. vil der ske rotation med lærerne 
o Ny model: 6. - 7. Kl. har forventeligt samme lærer op til 9. Kl. 
o Relationsarbejde, folkelig dannelse og trivsel er vigtige punkter, derfor bliver 

det fulgt af de forskellige lærerteams 
o Klasselæreren er en slags forældre 
o Det sociale er vores faglighed 
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o 9. Kl’s nye virkelighed; naturfagsopgaver resten af året. 
o Benoit:  der er uger uden fransk og tysk i de nuværende skemaer, hvilket er et 

problem, der bør ændres på. Svaret er, at dette skyldes de fleksible skemaer, 
som skolen arbejder med. 
 
Forsøg: Mobilfri skoledage i 5. – 6. Klasse 

o Er gået ret problemfrit, mobiltelefonerne er låst inde i et skab i skoletiden 
o I stedet er der nu bordtennis, indkøbt spil + andet børnene kan være fælles om 
o Opfordring: hold fast i årgangen og vedbliv med også at gøre det mobilfrit i 

udskolingen 
o Reaktioner hos elever, lærere og forældre følges løbende 
o Forsøget har været gnidningsfrit, udtaler en forældre 

 
o iPad problemer i vinterferiens SFO: hvorfor skal børnene overhovedet have 

iPad-tid? 
o I FK2-klubben må børnene ikke bruge iPad, hvilket gør, at de bliver i klassen på 

skolen i stedet for at gå i klub.  
o Laura: mere kodning, design, kreativitet ind i skolen fremfor at presse det ud. Vi 

skal have tillid til at lærerene fint kan finde den balance. 
 
4. Bordings, demokratisk dannelse og medborgerskab:  
Mogens udlevede ’et skriv’ om Friskolelovens 3 krav, formål for Bordings Friskole og 
spørgsmål og overvejelser til debat i Forældrerådet: 

o Kundskaber: 
o Faglige  
o Pædagogiske 
o Medborgerskab – udviklingsstyrke af elevernes demokratiske dannelse 
 
o I Undervisningsministeriet er der ansat 10 konsulenter, som kan tage ud og 

foretage skærpet tilsyn. De kan troppe op hvilken dag det skal være og være 
med til undervisning, møder, interview af elever etc.  

o Demokratisk dannelse = medborgerskab og hvilke spørgsmål/ønsker stiller 
det? 

o Fx Luciaoptog på børnekræftafdelingen?  
o Skal børnene være med i rengøringen? 
o Det forpligtende fællesskab. 
o Skal det være en styreform eller en livsform? (diskussion) 

 
o Elevråd: Eleverne gider ikke – og for få lærere  er engageret, vil ikke bruge 

timer på det. 
o Kunne man finde en anden måde at engagere eleverne på? 
o Forslag og ideer: evt. mindre enheder, knyttet til deres teams 
o Sociale praktikker (i stedet for erhvervspraktik) 
o Engagement i flygtningebørn? 
o Bordingstan og emneuger 
o Luciaoptog; lad 3. kl gå optog på børnecancerafdelingen?  
o Diskussion omhandlede bl.a.: 

 at Bordings er ikke et a la carte-sted 
 at vi har en ekstra forpligtigelse til at gøre det, som kan være lidt svært 
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o Forslag fra forældrene:  
 Ytringsfrihed/ytringspligt 
 Køn/seksualitet 
 Lave fælles indsamlinger til fx flygtninge eller svage grupper 
 Klassedag; skolens forældregruppe har netværk til at trække folk ind 

som oplægsholdere fx flygtninge etc. 
 Det indre rum – Mindfulness, yoga, stille-rum 
 Arbejdslørdage: børn deltager, alle hjælper hinanden 

 
 

5. Tringrupper: I stedet for at gå ud i tringrupper, valgte vi at fortsætte diskussionen om 
Bordings og medborgerskab (se ovenfor). 
 
 
 
Ref: Louise/Mattis 9.b 


