
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
Torsdag d. 15. april 2021 kl. 17:00 – 19:00 

Mødeleder 
• Helle Nielsen 

Deltagere 
• Dorthe Blunch Olsen 

• Gitte Gudmann  

• Helle Nielsen 

• Lasse Jensen  

• Marie Louise Eilsø   

• Randi Andkjær Mariager  

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Nanna Larsson  

• Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
• Sandra Ravn Nielsen 

• Charlotte Jersborg 

Referent 
• Nanna Larsson 

 

Orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B). 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 

2. Nyt fra elevrådet (O) 

3. Nyt fra formanden (O) 

4. Trafik – besøg fra forvaltningen (D) 

5. PAUSE 

6. Egne trafikdrøftelser – nedsættelse af ny trafikgruppe? (D, B) 

7. Nyt fra ledelsen (O) 

8. Øvrige meddelelser 

a. SKOK 5. maj på AVE? 

b. MED 

9. Facebookgruppe for skolen (D) v. Sille 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder 

11. Stikord til nyhed på Aula om SB’s arbejde 

12. Eventuelt 



 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (2 min.) 
Godkendes. 

2. Nyt fra elevrådet (5 min.) 
Vi har ikke hørt noget fra Sandra, Sille kontakter hende. 

3. Nyt fra formanden (3 min.) 
Intet nyt. 

4. Trafik – besøg fra forvaltningen (45 min.) 

Opmærksomhedspunkter: 

• Frydenhøjstien er en lukket vej 

• Meget trafik på Toftemosevej 

• Børn der kommer fra Ærtebjerg kvarteret skal krydse Brostykkevej 

• Forældre holder ulovligt i forbindelse med aflevering om morgenen, både på Toftemosevej 
og på Frydenhøjstien. 

• Den tunnel der er ved branddammen, under Byvej, kan ikke bruges som sikker cykelvej. 
Mange børn finder den også utryk at gå igennem. 

• Parkeringen på Brostykkevej er parkering og ikke ”kys og kør” 

• Parkeringsbåsene på Frydenhøjstien er meget smalle 

• Mange lastbiler der kommer med varer og skal hente skrald 
 

5. PAUSE (5 min.) 
Pause. 

6. Egne trafikdrøftelser – nedsættelse af ny trafikgruppe? (15 min.) 

Drøftelser om løsninger: 

- ”Rundkørsel” på frydenhøjstien, så biler kører ud igen sikkert. 
- Opsætning af cikaner så det ikke er muligt at parkere ulovligt. 
- Fodgængerovergang over Frydenhøjstien 
- Cykelsti gennem tunnellen 
- Kys og kør, på Byvej, med ny indgang 
- Dobbelt cykelsti fra Bredholtvej og til skolen 

Alle ideer er givet videre til Centeret.  

Kontakt forælder: Marie-Louise 

Konkret beslutning: 

2 første uger i det nye skoleår, uge 32 og 33, fokus på sikkerskolevej og adfærd. 

Gule veste, kontakt politiet, ideer til nudging, 

SB, ledelse, elevråd. 

Kampagnegruppe: Dorthe, Marie-Louise og Helle. 

7. Nyt fra ledelsen (10 min.) 
Et relativt stort udbrud af Corona på AVE den forgangene uge.  



 

1B og 3B er hjemsendt. Der er 3 medarbejdere og i alt 16 elever smittet. 

Vi har været meget tæt på at blive lukket ned, men det lykkedes at holde skansen i denne omgang.  

Desuden får vi stor ros for vores organisering.  

Ellers bruger vi rigtig meget tid på logistik og planlægning.  

Meget Corona håndtering. 

Planlægning af det kommende skoleår fylder også rigtig meget.  

Nye børn: Vi modtager 3.maj 55 nye skolestartere. De bliver fordelt i 4 grupper, hvor 2 af dem er 

på Toften og 2 i Mosen. Vi arbejder lige nu på vagtplaner, aktivitetsplaner og meget mere for at 

kunne blive klar til opstart. 

8. Øvrige meddelelser (5 min.) 
SKOK møde på Avedøre skole den 27.maj. 

Intet nyt fra MED. 

9. Facebookgruppe for skolen (20 min.) 
Ganske kort ønsker vi en Facebook. 

Den skal erstatte ugens snap… 

Men hvad tænker I er fordelene og ulemperne ved det? 

Hvordan vækker den glæde? 

Hvad skal der lægges ud og hvor ofte? 

Aktion 

Punktet udsættes, da vi ikke har nok tid. 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (5 min.) 

• Facebookgruppe på skolen. 

• Opstart af nye børn. 

11. Eventuelt (5 min.) 
Dorthe spørger ind til synlige regler angående brug af mundbind på skolens udearealer, så der 

ikke opstår misforståelser. Sille skriver det ud næste gang der kommer meddelelse om Corona til 

alle forældre. 

 


