
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 17:00 – 18:45 

Mødeleder 

Helle Nielsen 

Deltagere 

• Dorthe Blunch Olsen 

• Helle Nielsen (online) 

• Lasse Jensen  

• Randi Andkjær Mariager  

• Haseeb Shahzad Khan 

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Nanna Larsson  

• Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 

• Marie Louise Eilsø 

• Gitte Gudmann  

• Freya Jensen 

Referent 

Nanna Larsson 

 

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

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

2. Nyt fra formanden (O) 

3. Nyt fra ledelsen (O) 

4. Nyt fra elevrådet (O) 

5. Trafiksikkerhed og adfærd (D) - SKOK har bedt os reflekterer over følgende: 

a. Hvilke positive erfaringer har I med at arbejde med forældrenes trafikadfærd og 

børnenes transportvaner? – Hvad virker? 

b. Hvordan kan jeres skole fremadrettet arbejde med at ændre trafikadfærden og få 

flere børn til at gå eller cykler? 

c. Hvordan kan man evt. arbejde med trafik og adfærd på tværs af folkeskolerne i 

Hvidovre? 

d. Hvad skal der i jeres øjne til for at kunne lykkedes med at rykke adfærden? 

i. Hvad kan I selv gøre? 

ii. Hvad har I brug for hjælp til? 

6. Øvrige meddelelser (O) 



 

a. SKOK 

b. MED 

c. Trafikgruppen 

7. Repræsentant for Huset (B) 

8. Danmarksindsamlingen i SB-regi 2022 (D, B)  

a. Arbejdsgruppe nedsættes (evt. inddragelse af andre forældre?) 

9. Princip skole/hjem samarbejdet (B) 

a. Arbejdsgruppe nedsættes 

b. Drøftelse på januar-mødet?? 

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

11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 

12. Eventuelt 

Næste møde er mandag den 6.december 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat + op-følgning på aktioner (2 min) 

Ok, godkendelse af dagsorden 

SB-beretning afholdes online mandag den 29/11 

2. Nyt fra formanden (3 min) 
 

3. Nyt fra ledelsen (15 min) 

Vi har mange smittetilfælde af Corona på skolen, og er pressede af ikke at måtte sende hele 

klasser hjem. 

Vi i ledelsen bruger meget tid på dette, som tager tid fra andre vigtige opgaver. 

Medarbejderne bliver utrygge ved at skulle arbejde i klasser med megen smitte. 

 

Siden efterårsferien har der godt nok været gang I den. På skolen arbejder vi med fravær – 

nærvær. Vi arbejder med handleplaner for elev-trivsel og vi skal netop til at lave procesplan for 

vores 3i1 målingen. APV og trivsel på afdelings og overordnede niveau.  

Men oven I det fylder elevsager og klager en del for tiden. Vi er hårdt belastet af folk der mener 

noget omkring eget barn, som ikke vil kunne etableres når vi skal bekymre os om det store 

fællesskab.  

Vi er hårdt pressede af sager på Facebook, hvor én skinger forældre fylder så meget at det dræner 

medarbejdere, men også ledelse. 

Der kommer også mange roser men dem der roser råber ikke lige så højt. Nu skal vi have et team 

til supervison fordi de kører helt flade I den uretfærdige del af kritikken.   

4. Nyt fra elevrådet (5 min) 
Trivselsmåling – eleverne er meget glade for at gå på skolen. 



 

De ønsker nye møbler. 

Nogen oplever mobning i klassen – elevrådet bringer det op på næste møde. 

Ønsker bedre toiletter, specielt dem i udskolingen er ikke særligt private – Sille oplyser at det er 

bevilliget i 2022. 

De ønsker en volleybane på skolen. 

Lærernes dag – flere elever kom med gaver og chokolade til deres lærere. 

Forældrene var glade for arrangementet til projektugerne. 

Udskolingen vil gerne have flere små pauser. 

Dejligt når grupperummet i udskolingen kommer op at køre. 

5. Trafiksikkerhed og adfærd (25 min) 

• Forældre som skolepatrulje, positivt at der stod nogen. 

• Opmaling på stien med fodgængerfelt – måske de store kunne stå skolepatrulje der. 

• Det virker som om der er mange der stadig overholder det, ikke at parkere modsat båsene. 

• Gentagelse af trafikuge i foråret – måske med opfordring frem for tilmelding. Måske vi 

kunne lokke nogle af de store elever med. 

• Børnene får ”point” hvis de kommer i skole med cykel/hjelm. 

• Mulighed for kys/kør på Byvej, med indgang derfra. 

• Mulighed for ”rundkørsel” for enden af Frydenhøjstien. 

• Dele gode erfaringer på tværs af skolerne. 

• Kommunalkampagne på tværs af skolerne a la ”Pas på min far” 

• ”Vil du også gerne have dit barn hjem i dag” 

• Folder til kommende skole-startere – bedre layout. 

6. Øvrige meddelelser (10 min) 
MED – Vi har arbejdet med 3 i 1  

Trafikgruppen – Er det ok at invitere andre interessenter ind? F.eks en far på skolen der arbejder 

med trafik? Ok 

7. Repræsentant for Huset (5 min) 
Sille foreslår at den som gerne vil repræsentere Huset får tilbudt en aftale med Jakob. Og bliver 

tilbudt at komme på besøg i Huset. 

Randi melder sig – klapsalver 

8. Danmarksindsamlingen i SB-regi 2022 (15 min) 
Udsættes til 2023 – Randi og Dorte med i arbejdsgruppen. 

Indrette en projektuge så den ligger op af indsamlingen. 

Hvis der skal noget med til næste skoleår, så er der deadline i maj 2022. 

9. Princip skole/hjem samarbejdet (10 min) 
Pelle, Randi og Lasse i en arbejdsgruppe. 

Helle sender en slide med procesplan ud. 



 

Sille kikker om der ligger et gammelt dokument. 

Pelle forhører sig på de andre skoler, hvad de har om det princip. 

Vi drøfter det videre på mødet i januar. 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (3 min) 
December – julefrokost, tid til at spise/hygge. Trafikgruppen, muligt besøg af Line ressourcecenter, 

om inklusionsindsatser.  

Januar regnskab/budget. 

11. Stikord til nyhed på Aula om SB’s arbejde (2 min) 
Invitation om webinar 

Gryden i kog vedrørende trafik. 

12. Eventuelt 


