
  

Årsberetning 

2019 

Kære Forældre 

 

Vores første skoleår som nyvalgt skolebestyrelse er gået hurtigt 
med en række spændende opgaver. I denne beretning kan du 
læse om, hvad vi har været optaget af i skoleåret 2018/2019.               
 

Øverst på opgavelisten har ligget ansættelsen af en ny skoleleder 
og suppleringen af ledergruppen, så vi nu her i starten af det nye 
skoleår står stærkt med en samlet ledergruppe. Med Kaj Klint 
Pedersen i spidsen som skoleleder og med udpegningen af 
Thomas Reitz Larsen som viceskoleleder og Jonas Tonsgaard 
Kloppenborg som ny afdelingsleder for mellemtrinet, så kan vi som 
skolebestyrelse med tilfredshed lukke den opgave på 
opgavelisten. Det betyder også, at vi nu igen kan rette vores fokus 
100% på skolens hverdag og udvikling.  
I denne beretning kan du derfor læse om de emner, som har fyldt 
for os. Her beretter vi om de emner, som har optaget os i forhold til 
undervisningens tilrettelæggelse (del 1), skolens rammer (del 2) 
og skolebestyrelsens arbejde (del 3).   

God læselyst 

Del 1: Undervisningens tilrettelæggelse 

Skolebestyrelsen arbejder med at drøfte principper for 
undervisningens tilrettelæggelse. I skoleåret 2018/2019 har vi 
drøftet oprettelsen af den ny videnskabsprofillinje, hvordan skolen 
arbejder med nationale test og præstationskultur, SFO’erne, 
overgangen fra SkoleIntra til AULA og endelig 
timefordelingsplanen og skemaerne efter ændringen i 
folkeskoleloven.  
 

Oprettelse af ny profillinje 

Det øgede elevtal i udskolingen på Pilegårdsskolen har gjort det 
muligt at oprette endnu en profillinje. Generelt set er profillinjerne 
med til at fastholde elevernes motivation og engagement, da de 
fagligt får nye udfordringer. De nye klassedannelser er ligeledes 
med til at give eleverne mulighed for at se sig selv og 
klassekammerater i nyt lys og skabe nye relationer. Med 
oprettelsen af en femte profillinje får eleverne en profillinje, der har 
fokus på den videnskabelige arbejdsmetode. Eleverne arbejder 
undersøgende, metodisk og har for eksempel fokus på proces. 
 

Planlægningen af Videnskabslinjens indhold gik i gang kort efter 
skolestart i 2018. Fastlæggelse af linjens navn og indhold er sket 
parallelt, og udskolingslærerne har lagt mange kræfter i 
udformningen. I skolebestyrelsen er vi løbende blevet orienteret 
om processen og også blevet bedt om at give input. 
 

Pilegårdsskolen 

Ole Klokkersvej 17 

Kastrup 

Pr. 05.09.2019 

1112 elever 
47 klasser 
23,66 gennemsnitlig 
klassekvotient 
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Det har været interessant at følge, og vi er overbevist om, at linjen 
bliver en succes. 
 

Der var god interesse og søgning fra eleverne, og profillinjen er 
kommet godt fra start. 
 

Nationale test og arbejdet med kulturen omkring præstationer 
På Pilegårdsskolen følger vi debatten om de nationale test tæt, og 
diskuterer og evaluerer testene med de faglige vejledere og i 
fagudvalgene. 
Omkring præstationskulturen er det et af de konkrete emner som 
AKT-teamet har udpeget som indsatsområde og i skoleåret 19/20 
er ved at implementere. Et af tiltagene har været konceptet “Åben 
dør”, men vi har også arbejdet med emnet generelt ved, at 
lærergruppen har et større fokus på processen frem for resultatet 
og den enkelte elevs udvikling.  
 

SFOérne 

SFOérne som er tilknyttet Pilegårdsskolen har igen i år været en 
del af områdets fælles projekt ”skole i naturen” sammen med de 
nærliggende børnehaver og Naturskolen. Her havde de store børn 
fra børnehaverne og eleverne i 0. klasse arbejdet med nogle af 
FN´s 17 verdensmål. Selve dagen på Naturskolen var 
kulminationen af arbejdet med forskellige workshops, som hver 
enkelt institution havde forberedt. Det var 4. år vi gennemførte 
vores fælles ”skole i naturen” projekt, som et led i 
overgangsarbejdet mellem børnehaverne, SFO og skole. 
 

Ud over de sædvanlige dagligdagsaktiviteter, svømmehal, 
idrætshal og fælles skole/SFO arrangementer, har SFOérne dette 
år, udarbejdet og arbejdet efter et fælles førskoleprogram, for de 
børn som startede på SFO før sommerferien. Endvidere er også 
sportsudvalget blevet mere aktivt, som bla. har arrangeret 
fodboldturnering, hvor pigerne fra SFO Pilen vandt deres 
turnering, og drengene fra Vestrebygade vandt deres. 
Sommerferien bød som sædvanligt på fælles åbning på SFO 
Munkebjergvej 123, hvor turen igen i år gik til Lejre en dag i den 
første uge, og OL uge blev afholdt den anden uge. 
Efter sommerferien blev SFOérnes åbningstid som bekendt 
udvidet, idet at skoledagens længde ved lov blev ændret. Dette 
har betydet at SFOérne nu får børn fra kl. 13:15, hvilket så har 
betydet at primærpædagogerne i klassen, ikke er i klassen lige så 
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mange lektioner som sidste skoleår. Til gengæld er der 
pædagoger med i Hjerterummet, og så har der været mere tid på 
SFOérne for mere fordybende og lærerrige aktiviteter. 
 

Aula 

Aula er lige skudt i gang, og Skolebestyrelsen blev orienteret om 
Aula i foråret, samt lidt igen efter sommerferien. Aula som fra et 
forældre perspektiv, skulle være mere overskueligt, mere målrettet 
og på sigt være fra 0-18 års institutioner, har stadigvæk nogle 
udviklingsområder. Men nu er vi i gang med AULA, og vi må med 
tiden se, hvordan det går med det! Skolebestyrelsen er indtil nu 
optimistiske med henblik på de funktionaliteter, der er i Aula og 
følger det i tæt i samspil med ledelse, forældre, elever og skolens 
medarbejdere. 
 

Timefordelingsplan og skemaer  
I folkeskoleloven er der fastsat et minimumstimetal for den 
samlede undervisning i fagene for hvert klassetrin. Folketinget 
vedtog, at skoledagen skulle gøres kortere pr. 1/8-2019. 
Skolebestyrelsen har drøftet principper for timefordelingsplanen 
med ændringen fra Folketinget. På Pilegårdsskolen har vi 
udmøntet den kortere skoledag på følgende måde: 
 

Indskoling: 
• Understøttende undervisning er afkortet, således at 

undervisningen 3 dage om ugen slutter kl. 13:15 i stedet for 
kl.14:00 - Klassens tid, som lektion, er fjernet. 

Mellemtrin: 
• Reduktion i understøttende undervisning, Klassens tid, som 

lektion, er fjernet. 
Udskoling: 

• 7.kl.: +1 lektion i dansk (fra 7 til 8 lektioner), +1 tysk/fransk 
(fra 3 til 4 lektioner). Studietid (fra 1 til 0 lektioner), klassens 
tid (fra 1 til 0 lektioner) Madkundskab er også fjernet i 
7.klasse (Da der samtidig er lovkrav om at eleverne vælger 
et praktisk/musisk valgfag). 

• 8.kl.: -1 lektion i dansk (før 8 nu 7), -1 tysk/fransk (før 4 nu 
3) Konfirmationsforberedelse 2 lektioner medgår nu som 
understøttende undervisning.  

• 9.kl.: 7 lekt. fortsat i dansk, -1 i tysk/fransk (før 4 nu 3) 
Studietid (fra 1 til 0 lektioner), klassens tid (fra 1 til 0 
lektioner). 

Del 2: Skolens rammer 
Skolens rammer er et emne, som løbende har optaget 
Skolebestyrelsen. Her kan du læse om udviklingen i de fysiske 
rammer samt trafikken omkring skolen.  
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Udvikling i de fysiske rammer 
Alle skoler i Tårnby er blevet tildelt midler til modernisering og 
renovering som et led i Tårnby Kommunes budget 2019 og de 
kommende 3 år. Pilegårdsskolen har fået 750.000 kr. i år og hvert 
af de kommende 3 år, dvs. i alt 3 mio. kr. 
Pilegårdsskolen har i samarbejde med elevrepræsentanterne 
besluttet, hvad de første 50.000 kr skal gå til. I denne forbindelse 
har elevrepræsentanterne indhentet ideer og ønsker fra alle 
klassetrin, og komme frem til at anvende 50.000 kr på et 
pusterum, et hjerterum. Der er således 700.000 tilbage i puljen. I 
samarbejde med den nye skoleleder, Kaj Klint Pedersen skal det 
besluttes, hvad den resterende pulje af penge skal bruges til – så 
elevernes trivsel kan fremmes på skolen. 
Skolebestyrelsen havde i samarbejde med Teknisk Serviceleder 
Morten Løvhøj fornøjelsen af, at få en rundvisning på 
Pilegårdsskolen. Under rundvisningen fik Morten orienteret 
skolebestyrelsen om de forskellige udfordringer eleverne møder i 
deres dagligdag på skolen i relation til deres undervisningsmiljø. 
Der har derudover længe været pladsmangel på skolen, derfor 
besluttede man at udbygge skolebygningen med en ny pavillion i 
forlængelse af den eksistererende skolebygning. Pavillionen 
indeholder nye undervisningslokaler, et mødelokale samt nye 
moderne toiletfaciliteter og stod færdig til skolestart. 

Status på trafikken omkring skolen 

Skolebestyrelsen arbejder løbende med at holde fokus på 
trafikken omkring skolen, og har derfor draget følgende 
konklusioner: 

• Det største problem på kys og kør er pt. elever, der cykler 
på tværs hen mod cykelparkeringen. Derudover elever og 
forældre, der cykler ind af udkørslen og forældre, der cykler 
ud af indkørslen. 

• Der er problemer med ulovlig parkering på Munkebjergvej 
om morgenen og om eftermiddagen (i mindre grad) 

• Overgangen ved Oliefabriksvej er nævnt som farlig, og 
kommunen har fokus på sikkerhedsprojekter i krydset.  

Kampagner alene løser nok ikke problemerne. 

Derfor drøfter Skolebestyrelsen løbende konkrete tiltag, og vi vil 
fremadrettet arbejde på en helhedsløsning af den samlede trafik 
omkring skolen. 

Skolen har derudover været ramt af større vejarbejder, som er 
blevet planlagt lige omkring skolestart.  
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Dette skete ved skoleårets start 2018, men sørme også igen ved 
skoleårets start 2019. Vi har derfor af flere omgange gjort såvel 
Teknisk Forvaltning som Skoleforvaltningen opmærksom på, at 
vejarbejder omkring skolen ikke bør opstartes lige omkring 
skolestart, og at gennemførelsen af disse bør koordineres med 
skolens ledelse. Vi følger dette tæt, så vi fremover får en bedre 
koordinering af vejarbejder.  

Del 3: Skolebestyrelsens arbejde 

Endelig vender vi blikket indad og ser nærmere på det, som har 
fyldt hos os selv i skolebestyrelsen. Helt konkret har vi arbejdet 
med kontaktforældrenes rolle, vi har haft et tæt samarbejde med 
elevrådet, og så har vi også som en del af ”den almindelige drift” i 
skolebestyrelsen givet en række høringssvar og taget emner op, 
som har fyldt hos forældrene.  

Kontaktforældre på Pilegårdsskolen 

På Pilegårdskolen har vi tradition for at have kontaktforældre i alle 
klasser. I skolebestyrelsen har vi det sidste år haft fokus på, 
hvordan samarbejdet med kontaktforældrene kunne udvikles.  
Kontaktforældrerollen har over årene udviklet sig til at være meget 
alsidig. Dette har selvfølgelig både fordele og ulemper.  

De ulemper vi oplevede og senere forsøgte at adressere i vores 
arbejde med at redefinere kontaktforældrerollen var bl.a. at der var 
mange forventninger til kontaktforældrene, og det dermed kunne 
blive en meget stor opgave at løfte i en hverdag med børn og 
arbejde.  

Vi tog udgangspunkt i den tidligere kontaktforældrepjece og vores 
egne erfaringer som hh. forældre, lærer, pædagog og 
skoleledelse, samt de to årlige fælles forældremøder, der holdes 
på skolen. Arbejdet mundede ud i en ny pjece, hvor rollen er 
beskrevet: 

” Kontaktforældrene fungerer som bindeled mellem 

forældregruppe, klasselærere, skolebestyrelse og skoleledelse og 

styrker samarbejdet mellem skolen og hjemmene” 

I pjecen er der også er beskrevet en række opgave, som ikke 
nødvendigvis falder ind under det at være kontaktforældre. 
Derudover er vi fra Skolebestyrelsens side kommet med forslag til 
emner, som ofte med fordel kan adresseres på de forskellige 
klassetrin.  
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Find kontaktforældre i dit barns klasse her:  
https://pg.aula.dk/sites/pg.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/3.3%
20Kontaktfor%C3%A6ldre.pdf 
Arbejdet har også inspireret os til at bruge skoleårets første 
fællesforældremøde til at inddrage kontaktforældrene (og alle 
andre deltagere) i debatten om Pilegårdsskolen værdier i 
fremtiden. 
 

Samarbejde med elevrådet  
Vi er som skolebestyrelse glade for vores samarbejde med 
elevrådet og stolte af at have et aktivt elevråd, der gerne udfordrer 
os. Derfor bekymrede det os da den ene af 
elevrådsrepræsentanterne fald fra i starten af året og der ikke 
kunne findes en suppleant. 
 

For at styrke det fremtidige samarbejde inviterede vi 
elevrådsbestyrelsen med til en brainstorming: Hvordan 
samarbejdet kunne styrkes og hvordan Skolebestyrelsen kan 
styrke elevrådet? 

Efter mødet har vi genindført, at elevrådsreferaterne sendes ud 
sammen med mødeindkaldelserne til skolebestyrelsesmøderne. 
Elevrådet er kommet med forslag til brug af moderniseringspuljen, 
disse er tænkt ind i planen for brug af puljen. 
 

Skolebestyrelsen tog vigtigheden i elevrådsarbejdet op på flere af 
skolestartens forældremøder.  
Det ene af forårets møder blev beriget med et oplæg fra vores 
elevrådsrepræsentant, som gerne ville have at Skolebestyrelsen 
fik debatteret LGBT inden hun gik ud af 9. klasse. Det var et flot 
oplæg, som gav stof til eftertanke, selvom der ikke var egentlige 
kritikpunkter af skolens håndtering af denne gruppe unge 
mennesker, men et ønske om opmærksomhed på generelle 
samfundsmæssige og sproglige normer, som vi som skole også er 
med til at skabe.  

N.og de øvrige emner , som har været på dagsordenen 

Skolebestyrelsen følger udviklingen på skolen tæt, herunder såvel 
budgettet samt budgettet af undervisningsmidler. Udover at følge 
udviklingen på Pilegårdsskolen, så bliver skolebestyrelsen også 
jævnligt bedt om at afgive høringssvar til nye tiltag fra 
forvaltningen. I den sammenhæng skal nævnes: 

• Vi udarbejdede høringssvar til styrelsesvedtægten og var 
bl.a. med til at sikre, at eleverne nu på samme vis som de 
forældrevalgte får et vederlag for at deltage i 
skolebestyrelsesmøderne.  

• Endvidere har vi af flere omgange drøftet forslag til ”en 
tobaksfri skoletid” . Først og fremmest ønskede  
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 Kommunalbestyrelsen at høre vores principielle holdning 
 hertil - og vi bakkede op omkring tobaksfri skoletid. Næste 
 drøftelse har handlet om at få udmøntet dette i praksis.  

• Vi har også drøftet forvaltningens forslag til en 
sammenhængende børne – og ungepolitik, som vi så 
som en god ramme, der dog kun havde få konkrete tiltag.  

• Derudover har vi også udtalt os om ferie – og fridagsplan 
20/21, som også fastlægger opstarten på skoleåret i 
2021/2022. 

• Endelig har vi drøftet antallet af 0.klasser – både 19/20, 
hvor vi ”kun” har fire klasser, og 20/21, hvor vi forventes 
igen at være ”på normalen” med 5. klasser.  

 

Udover høringssvar til forvaltningen har vi også drøftet emner fra 
forældrene, herunder vikarforbruget og hvordan der igen kan 
bruges billeder af børn i undervisningssammenhænge.  
  

Endelig, som det sidste, skal nævnes, at skolebestyrelsen ved 
skoleårets afslutning måtte sige farvel til en af vores 
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, som er flyttet ud af 
kommunen og dermed har flyttet sine børn til en anden skole. Det 
betyder, at der nu skal vælges et nyt skolebestyrelsesmedlem 
samt nye suppleanter til skolebestyrelsen. Så på falderebet her er 
en opfordring til at komme til næste fælles forældremøde den 14. 
november kl. 19, hvor vi drøfter visionen for skolen og mødet er 
også opstillingsmøde for valg til skolebestyrelsen.  
 

Vi ser frem til endnu et spændende og begivenhedsrigt skoleår 
2019/2020.  

Skolebestyrelsen på Pilegårdsskolen 
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