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Indledning – 2018/19  
 

Skoleåret 2018/19 var ikke mange dage gammelt, da en mindre shitstorm ramte den 

spritnyvalgte skolebestyrelse, som knap og nap kendte hinanden. Stormen blev udløst af, at 

nogle udskolingselever havde arrangeret et debatmøde med stifteren af partiet Stram Kurs. 

Mødet foregik efter skoletid på Halmtorvet og fik en del bevågenhed i pressen, særligt fordi 

partistifteren umiddelbart efter mødet offentliggjorde en omhyggeligt redigeret video af 

debatten på YouTube – renset for spørgsmål, som kunne sætte partistifteren i et dårligt lys. 

Og naturligvis helt uden at spørge eleverne om lov. 

Episoden var dog en god anledning til at lærerne og elever efterfølgende sammen reflekterede 

over, hvor nemt og hurtigt virkeligheden kan fordrejes og budskaber spredes via de sociale 

medier. Efter en lille hektisk uge, hvor flere af de nye forældrerepræsentanter samt ledelsen 

blev ”jagtet” af pressen, lagde stormen lagde sig relativt hurtigt igen, og det blev atter 

almindelig skolehverdag og tid til at tage hul på skolebestyrelsens årshjul.   

For at være på forkant inden næste shitstorm rammer har den nye skolebestyrelse med 

rettidigt omhu besluttet at udarbejde en mediestrategi. 

I det følgende sider kan I læse om, hvilke andre emner skolebestyrelsen har beskæftiget sig 

med i årets løb.  

Men allerførst en kort præsentation af medlemmerne.  

 

God læsning! 

 

Mange hilsner  

Skolebestyrelsen  
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Præsentation af skolebestyrelsen 

 
Forældrerepræsentanter 

Helle Raith (Formand, valgt for 2 år) 

Jeg er mor til Axel Emil fra 9. årgang og arbejder på Statens Serum Institut med intern 

kommunikation, undervisning i brug af ESDH og facilitering af netværksgrupper. Jeg har siddet i 

skolebestyrelsen i tre perioder, og et af mine fokuspunkter har været at få inddraget 

kontaktforældrene så meget som muligt i skolebestyrelsens arbejde via kontaktforældremøderne. 

 

Laura Trojaborg (Næstformand, valgt for 4 år)  

Jeg er mor til Freja i 8. klasse og Rosa i 5. klasse. Til daglig underviser jeg i dansk og engelsk på KVUC, 

som er et stort uddannelsescenter for voksne i København. Jeg underviser primært ordblinde voksne, 

som kommer og tager 10. klasse og HF. Jeg synes det er spændende at være med i skolebestyrelsen, 

fordi man kommer tæt på skolens liv og alle de overvejelser, udfordringer og glæder det giver at 

drive skole. Man får en mulighed for at blive inddraget i beslutningsprocesserne og diskussionerne 

om skolen nu og fremover. 

 

Caroline Beck (, suppleant, Valgt for 4 år) 

Jeg har Billy i 0. kl., og vi er begge nye i folkeskolen. Det er en både spændende, voldsom og lærerig 

oplevelse at starte i skole. Det er en af grundene til, at jeg har meldt mig til skolebestyrelsen. Jeg er 

også optaget af personalets forhold. Og så har jeg stor lyst til at engagere mig i udviklingen af de nye 

fysiske rammer for skolen, der skal fungere i mange år fremover.  

Jeg driver selvstændig virksomhed og har en uddannelse som kulturanalytiker.  

 

Pia Pinkowski (Valgt for 4 år) 

Jeg er mor til Mads fra 6. årgang og Jeppe fra 4. årgang og arbejder som selvstændig konsulent med 

det at skabe værdifulde møder i hverdagen. Dette er min anden valgperiode i skolebestyrelsen og jeg 

har været forældrerepræsentant i byggeudvalget for den nye skole. Umiddelbart er det glæden ved 

at bidrage til og forstå sammenhæng, motivation, engagement i skolen, som en helhed der driver min 

deltagelse i skolebestyrelsen. 

 

Madeleine Schlawitz (Valgt for 4 år) 

Jeg er mor til Johannes på 9. årgang og Max på 4. årgang. Til daglig er jeg arkivar og bibliotekar på 

Det Danske Filminstitut, hvor jeg har ansvaret for Filminstituttets samling af Billed- & Plakater; samt 

pligtaflevering på film og filmmateriale i Danmark. 

Jeg er gået ind i skolebestyrelsesarbejdet, fordi jeg gerne vil tættere på beslutningsprocesserne og 

gerne vil dele den vide, jeg samler i bestyrelsen. Mit primære fokus er videndeling og optimering af 

bestyrelsesarbejdet og de beslutninger, vi tager sammen med ledelsen. 
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Maria Kiel Petersen (Valgt for 2 år) 

Jeg er mor til Marius i 9. klasse, Gustav i 7. klasse og Norah i 4. klasse. Jeg arbejder som konsulent hos 

Dansk Folkeoplysnings Samråd hvor jeg bl.a. varetager medlemsservice til vores medlemmer fx 

Efterskoleforeningen, Højskolerne, Ungdomsskolerne, Daghøjskolerne og Aftenskolerne. Derudover 

arbejder jeg med vores deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Det at være en del af 

skolebestyrelsen, giver både mulighed for sparring til ledelsen og til at være med til at udforme 

principper for skolen. Det er for mig en vigtig opgave, som forældre til tre børn på skolen.  

 

 

 

Gitte Vaaben Andersen (suppleant, valgt for 4 år) 

Kathrine Krogh Pedersen (valgt for 2 år) 

Louise Bedsted Heinesen (suppleant, valgt for 4 år) 

Sara Maria Gjetting (suppleant (valgt for 4 år) 

Sine Bjerre-Jørgensen (valgt for 4 år) 
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Medarbejderrepræsentanter  

Jeppe Arne Ankjær Nielsen  

Jeg er 29 år gammel og har arbejdet på Gasværksvejens Skole i halvandet år. Jeg underviser primært i 

udskolingen i kulturfag, tysk og matematik. 

 

Kira Maria Finck  

Jeg underviser i udskolingen samt er kontaktlærer for elevrådet på mellemtrinnet og i udskolingen. 

 

Elevrådsrepræsentanter 

Gustav Klinge Thermansen 

Elev på 9. årgang og formand for Elevrådet. 

 

Barbara Freja Guerreiro Sabino Ferreira  

Elev på 9. årgang og næstformand for Elevrådet 

 

 

Repræsentanter fra skoleledelsen 

Marianne Risager-Hansen 

Skoleleder, Sekretær for bestyrelsen 

 

René Ørum  

Souschef 

 

Frank Lottenburger 

Leder af Gasværkstedet 

 

Hvilke opgaver har Skolebestyrelsen typisk? 

• Afholde ca 10 bestyrelsesmøder årligt samt 10 forberedelsesmøder (formand, 

næstformand samt skoleleder) 

• Udarbejde nye principper/revidere eksisterende 

• Godkende skolens budget 

• Føre tilsyn med skolens virksomhed 

• Deltager i ansættelsessamtaler for både skolen og Gasværkstedet 

• Afgive svar i forbindelse med forskellige høringer 

• Deltage i to halvårlig møder for skolebestyrelser i KBH afholdt af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen på Rådhuset 

• Deltage i to halvårlige møder med andre skolebestyrelser i vores eget skoledistrikt 

(Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave)  

• Afholde (fire årlige) kontaktforældremøder 
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Forskudte valg 
Lovgivningen giver mulighed for, at man kan have forskudte valg til skolebestyrelsen. Den foregående 

bestyrelse besluttede forud for det seneste valg at benytte sig af denne mulighed. Det betyder at 3 af 

de nuværende 7 skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2- årig periode. I foråret 2020 skal vi 

derfor have valgt 3 nye skolebestyrelsesmedlemmer, denne gang for en 4-årig periode. På den måde 

vil der løbende være udskiftning i skolebestyrelsen hvert andet år, samtidigt med at vi er sikret en vis 

kontinuitet. 

 

Forretningsorden 
Hver gang en ny skolebestyrelse træder til reviderer vi forretningsordenen. Beslutningen om forskudte 

valg er derfor skrevet ind i forretningsordenen for skolebestyrelsen. Det samme gælder en beslutning 

om at alle suppleanter kan deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret. Ved starten af et 

skoleår meddeler suppleanterne bestyrelsens formand om de ønsker at deltage i årets 

bestyrelsesmøder. Det forventes at suppleanterne i så fald deltager kontinuerligt i møderne. Tidligere 

var det kun første og anden suppleanten der havde mulighed for at deltage i 

skolebestyrelsesmøderne. 
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Lærernes dag 
Noget af det allerførste, den nye skolebestyrelse kastede sig ud i, var at fejre Lærernes dag d. 5. 

oktober.  

 

Tre af bestyrelsesmedlemmerne trak i arbejdstøjet og bagte en ordentlig omgang muffins, som de 

serverede om morgenen på lærerværelset med friskbrygget kaffe til. Eleverne havde i dagene op til 

skrevet små fine hilsner til lærerne, som var hængt op på lærerværelset. 

 

Efterfølgende besluttede bestyrelsen at gøre fejring af Lærernes dag et til et fast punkt på 

skolebestyrelsens årshjul.  

 

 

Lukning af facebookgruppen Forældre på 

Gasværksvejens Skole 
 

Skolebestyrelse besluttede også at trække sig fra administratorrollen i facebookgruppen - Forældre på 

Gasværksvejens Skole. 

 

Gruppen blev oprettet af den tidligere skolebestyrelse for at aflaste informationsmængden på 

Forældreintra og samtidig give debatlystne forældre mulighed for udveksle meninger og dele 

information sammen i et afgrænset univers og uden at genere forældre, som helst var fri.  

 

Da ingen af de nuværende medlemmer har ønsket at overtage administrationen af gruppen, vil den 

derfor blive lukket ned efter påsken. 
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Nyt princip om røgfri skoletid 
 

D. 15. august 2018 besluttede politikerne i Københavns Kommune at indføre røgfri skoletid på alle 

folkeskoler fra januar 2019. Røgfri skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge i 

skoletiden, hverken på eller uden for skolen. Politikerne vedtog også, at skolebestyrelsen skal 

fastsætte sanktioner for at håndhæve røgfri skoletid.  

Gasværksvejens skolebestyrelse har derfor sammen med lærerne på skolen og elevrådet udarbejdet 

et princip for håndhævelse af røgfri skoletid på Gasværksvejens skole. Elevrådet mente, at der måtte 

være nogle håndgribelige sanktioner, sådan at man som elev kunne tage forbuddet alvorligt. 

Omvendt var noget af det vigtige for lærerne, at forbuddet og sanktionerne ikke stod alene, men blev 

fulgt op med pædagogiske indsatser. Med input fra lærere, ledelse og elever har skolebestyrelsen 

udarbejdet følgende princip:  

 

• Skolens elever må ikke ryge i skoletiden. Hverken på skolen eller udenfor 

skolen, når de har udgangstilladelse.  

Dette gælder også på ture og ekskursioner. 

 

• Forbuddet gælder alle former for rygning og brug af tobak. Herunder 

cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak 

 

• Som forebyggende undervisning er rygning en fast del af udskolingens 

treårsplan i primærtid. Her præsenteres eleverne også for skolens princip 

om røgfri skoletid 

 

• Hvis en elev bliver set ryge i skoletiden, sker der 3 ting: 

o forældrene til eleven informeres af elevens klasselærer/primærlærer 

o elevens udgangstilladelse bliver inddraget. 

o eleven får en kort samtale med udskolingens rygestoprådgiver 
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Revidering af princippet for skole-

hjemsamarbejde 
 

En af de opgaver der ligger hos skolebestyrelsen er udarbejdelse af skolens principper. Den tidligere 

skolebestyrelse har løbende og siden skolens begyndelse udarbejdet en lang række principper. For at 

den nye skolebestyrelse får kendskab/ejerskab til principperne, har vi besluttet at gennemgå dem 

løbende på vores møder og beslutte om der evt. er behov for en revidering af nogle af principperne.  

 

Vi startede ud med at tage princippet for skole-hjemsamarbejdet op til debat og besluttede 

efterfølgende at der var behov for nogle tilrettelser. Det nuværende princip blev senest revideret i 

2014 i forbindelse med den nye folkeskolereform og en del af teksten er sidenhen forældet. Vi ønsker 

derfor at sætte ny fokus på flere af punkterne, så de bliver mere tidssvarende.  

 

Revideringen af princippet er en løbende proces baseret på Den Gode Beslutningsproces, som sikre at 

alle relevante parter bliver hørt. Udover inputs fra skolebestyrelsen selv, har emnet været taget op på 

et kontaktforældremøde og blandt lærerne. På baggrund af inputs fra alle parter, er der blevet 

udarbejdet et udkast til et nyt princip, som forventes vedtaget af skolebestyrelsen inden 

sommerferien.  

 

 

Kontakforældremøderne 
For den nye skolebestyrelse er kontaktforældrene og de fire årlige kontaktforældremøder helt 

centrale i arbejdet med at udvikle skolen, dens principper og hører hvad der sker rundt omkring. 

Derfor er der i år blevet lagt vægt på at udvikle mødeformen.  

 

Det vil sige, at skolebestyrelsen forsøger at ligge fokus på en dialogbaseret mødeform – hvor vi sikre 

os svar på konkrete spørgsmål fra kontaktforældrene til aktuelle ting, som der arbejdes med på skolen 

og i skolebestyrelsen.  

 

I år har skolebestyrelsen fx brugt flere af kontaktforældremøderne til at få feedback fra 

kontaktforældrene i processen med at revidere principperne for skole-hjem-samarbejdet. 

 

Brug derfor gerne dine børns kontaktforældre til at sætte fokus på ting, 

skolebestyrelsen skal arbejde med – også på den lange bane. 
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Evaluering af afgåede 9. klasser 2018 
 

Traditionen tro har den nye skolebestyrelse også i år facilliteret en evaluering -  den tredje i rækken - 

af den afgåede 9. årgang. Evalueringen holdes den sidste fredag i oktober, umiddelbart inden det 

gensynsmøde, lærerne hvert år arrangerer et gensynsmøde for den afgåede 9. klasse. 

 

Formålet med evalueringen er at blive klogere på, hvordan eleverne oplever de kompetencer, de har 

fået med sig fra Gasværkvejens Skole – set i et ”her og nu” perspektiv, hvilket for de fleste elever er 

efterskole, 10. klasse eller en gymnasial uddannelse.  

 

På baggrund af elevernes input er målet også at overveje, om der er noget i skolens praksis, der kan 

tages op til revurdering i skolens respektive pædagogiske og faglige fora. 

 

Antallet af fremmødte elever var syv, og evalueringsformen fik derfor karakter af et kvalitativt 

fokusgruppeinterview med udgangspunkt i nogle forberedte spørgsmål. Den ene 

forældrerepræsentant interviewede, mens den anden tog notater. Hele interviewet blev desuden 

optaget på telefon.  

 

Indledningsvis blev eleverne spurgt om, hvilken ungdomsuddannelse, de havde valgt.  

3 af eleverne havde valgt gymnasiet (2 HTX og 1 STX), 3 gik på efterskole og en gik i 10. klasse på 

Hotel- og restaurationsskolen. 

 

Konklusion 

Eleverne føler sig godt rustet til at gå på de nye ungdomsuddannelser – både fagligt og socialt. En af 

de vigtigste ting, de har fået med sig fra Gasværksvejens Skole er de sociale kompetencer. Det er den 

dem fremhæver og det er der, de føler, at de adskiller sig fra deres nuværende klassekammerater. De 

er nemlig ikke bange for at indgå i nye fællesskaber, møde nye mennesker og skabe gode relationer 

til både kammerater og lærere.  

 

De fleste i gruppen mener også, at de er i stand til at træffe gode valg.  

 

De lange skoledage på GAS har vist sig at være en fordel, fordi det ruster dem til det, de møder på 

efterskoler samtidig med, at de oplever, at skoledagene er kortere i eksempelvis gymnasiet.  

 

Alt i alt oplever de deres skolegang på Gasværksvejens Skole som positiv og de oplever, at det gør 

dem positive overfor den undervisning og de mennesker, de møder, der hvor de er nu. Med andre 

ord er en god oplevelse af ’skole’ i bagagen positiv for det videre uddannelsesforløb.  

 

Til gengæld kunne de godt have tænke sig at have trænet mere, at aflevere opgaver med faste 

deadlines, hvilket der kræves på flere af uddannelserne nu. Derudover efterspørger de, at skulle 

forberede sig til noget i eksempelvis dansk, som skal bruges i den næste dansktime, da det er den 

måde undervisningen er bygget op på i gymnasiet. Flere nævner også, at de gerne i forbindelse med 

valg af ungdomsuddannelse gerne ville have haft større viden om alternativer til STX – fx HTX og HF. 

 

Skolebestyrelsen besluttede, at evalueringen til næste år skal ske i samarbejde med elevrådet. 

  



Skolebestyrelsens årsberetning 2018- 2019 Side 11 

 

 

Skolens økonomi 
 

En af skolebestyrelsens opgaver er at godkende skolens og kkfoens budget. Det er skolens leder, som 

laver udkast til budgettet. Skolens bevilling følger kalenderåret, men vi lægger budget for et skoleår. 

Det betyder at vi lægger budget for 7/12 af et budgetår, som vi endnu ikke kender den endelige 

bevilling for.   

 

Da den nuværende skolebestyrelse trådte til i august, var budget 2018 og dermed budgettet for 

skoleåret 2018-2019 allerede lagt og godkendt af den foregående bestyrelse. Det var et meget stramt 

budget, med store besparelser på lærerresurser, på budget til undervisningsmidler og lejrskolen i 

udskolingen som helt blev sparet væk. Havde vi ikke foretaget disse besparelser var vi gået ud af 2018 

med et underskud på knap 2 millioner.  

 

Ved fælles indsats og ved at spare hver en 10-øre, der kunne spares, er det lykkedes os at indhente 

dette underskud, så vi reelt er gået ind i 2019 med et budget der balancerer igen. Det betyder at 

udskolingens lejrskole er tilbage på budgettet og at det bliver muligt at investere i nye computere til 

indskolingen. 

 

 


