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Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

D. 23. marts 2021 kl. 19.00-19.30.  

Mødet afholdes på Google Meet. I kan tilgå mødet via følgende lin: meet.google.com/gbh-djan-xya 

 

Deltagere 

Jonas Albrekt Karmann  

Formand  

Jonas.albrekt.kar-

mann@gmail.com 

 

X 

Tina Abel  

Næstformand  

Fam.abel@email.dk  

 

 

F 

Edibe Baran  

Forældrerepræsentant 

Edibebaran270@gmail.com 

 

 

X 

Bjarne Oppelstrup  

Forældrerepræsentant 

Bjarneoppelstrup@gmail.com 

 

X 

Michael Adler-Platzer 

Forældrerepræsentant 

michael@platzer.dk 

 

 

X 

 

Maciej Wojcik 

Forældrerepræsentant 

Ventrue79matt@gmail.com 

 

F 

Derya Türkmen (orlov) 

Derya.turkmen@outlook.dk 

 

- 

Trine Ladekarl Nelleman  

tln@nextkbh.dk 

 

F 

Niklas Bach 

Medarbejderrepræsentant 

nicklas.christian.jun-

ker.bach@akskole.dk 

 

A 

Gert S. Nielsen   

Medarbejderrepræsentant 

Gert.nielsen@albertslund.dk 

 

 X  

Birgitte Pilgård  

Sekretær/skoleleder 

Birgitte.pilgaard@alberts-

lund.dk 

 

X 

Pia Brit Jensen  

Sekretær/souschef 

pia.brit.jensen@albertslund.dk 

 

X 

Elevrepræsentant 

Andreas Bengsen 9E 

andreas.bengtsen2@akskole.dk 

 

 

X 

Elevrepræsentant 

Elisabeth Andersen 6G  

elisabeth.valentina.ander-

sen@akskole.dk 

 

X 

Line Tarp for Nicklas  

X 

Dagsordenmodtagere 

1. Suppleant 

Tobias Markeprand 

tma@dreammodel.dk 

 

X 

2. Suppleant 

Morten Kvist Refskov  

refskov@hotmail.com 

 

A 

Jonas Kolding 

Formand for SFO-rådet  

jonasfkolding@gmail.com 

 

 

Signe Bjørn Jensen 

Indskolingsleder 

Signe.bjoern.jensen@alberts-

lund.dk 

 Martin Greve Korsbæk  

Udskolingsleder 

martin.greve.korsbaek@alberts-

lund.dk 

 Christina Johansen  

Afdelingsleder SFO 

christina.johansen@alberts-

lund.dk 

 

Mads Brøns Pedersen  

Afdelingsleder specialklasserne 

mads.brons.pedersen@alberts-

lund.dk 

 Anne-Sofie Flintrup 

Tovholder på elevråd 

anne8n02@akskole.dk 

   

X: Fremmødt                    A: Afbud                    F:Fraværende 

Dagsorden/referat 

Kl. 19.00-19.05  

Drøftelses- og beslutningspunkt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt 

 

Kl. 19.05-19.25 

Drøftelses- og beslutningspunkt 
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2. Ansøgning om afkortning af skoledagen næste skoleår 

 

Bilag: 

1. Elev- og klassetalssagen med bilag 

 

Formålet med punktet er at beslutte om skolebestyrelsen kan godkende den ansøgning om afkortning af 

skoledagen for kommende skoleår som skolen ønsker.  Det er Kommunalbestyrelsen der skal godkende en 

afkortning af skoledagen, og dette kan kun ske ved at skolelederen sender en ansøgning vedhæftet skolebe-

styrelsens udtalelse. Der skal altså laves en officiel udtalelse fra skolebestyrelsen vedr. skolens ansøgning.  

Bilag (skolens ansøgning) eftersendes senest mandag d. 22. marts. 

 

Birgitte orienterede: Processen omkring muligheden for at ansøge kommunalbestyrelsen om kortere skole-

dage i det kommende skoleår er ret kort. 

Vi er midt i en proces, hvor vi evaluerer kortere skoledage. Vi har også i år kortere skoledage svarende til 

den ansøgning, vi ønsker at sende afsted. 

 

Ansøgningen vedrører .4-9. klassetrin. Skoledagen er generelt forkortet for indskolingen med tidligere æn-

dring i folkeskoleloven. I indskolingen kan der søges for den enkelte klasse, såfremt der ønskes yderligere 

nedsættelse af skoledagen. 

 

Der blev spurgt til specialklasserne, det fremgår ikke helt tydeligt i lovgivningen om specialklasserne skal 

søge for den enkelte klasse eller om der kan søges generelt. 

 

Skolebestyrelsen støtter op om og godkender ansøgningen. Især her i tilbagevendingsfasen har vi lært vær-

dien af to voksne i klassen. 

 

Jonas har lavet udkast til udtalelse fra skolebestyrelsen. Udtalelsen vedtaget. 

 

Kl. 19.25-19.30 

Orienteringspunkt 

  

2. Evt. 

 

 

 

 


