
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
D. 10. marts 2021 kl. 17:00 – 19:00 

Mødeleder 
• Helle Nielsen 

Deltagere 
• Charlotte Jersborg 

• Dorthe Blunch Olsen 

• Gitte Gudmann  

• Helle Nielsen 

• Marie Louise Eilsø   

• Randi Andkjær Mariager  

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Nanna Larsson  

• Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
• Sandra Ravn Nielsen 

• Lasse Jensen 

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) 

a. Se prioriteret liste 

4. Nyt fra ledelsen (O) 

5. Øvrige meddelelser (O): 

a. SKOK 25/2 

b. MED 

6. Dialog om Forældremøder - hvordan fungerer de? Hvad skal der til for at de fungerer 

bedre? (D) v. Sille 

7. Hvad gør vi for at blive mere synlige som Skolebestyrelse?  

(FB-gruppe? Kaffemøder? intro til nye 0.kl?) (D) v. Helle 

8. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder 

9. Eventuelt 

Næste møde er torsdag d. 15. april 2021 



 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (5 min) 

Ok 

2. Nyt fra elevrådet (5 min) 
Ingen elevrødder til stede 

3. Nyt fra formanden (5 min) 
Bestyrelsen har afsendt høringssvar om ændring af principper for skoledistrikter. 

Kommunen har taget initiativ til at kortlægge trafiksituationen på alle skolerne I Hvidovre. Vi får 

besøg af en fra center for trafik på et SB møde senere på året. 

4. Nyt fra ledelsen (15 min) 

• Corona tilbageblik. 

• Siden jul 0. – 4.klasse. 

• Bemandingsproblematik 

• SFO-problematik med 11.SFO, da vi stadig skal opdele I klasser. 

• Coronaudbrud – fik det stoppet – Hurra 

• De store i skole fra på mandag – udeskole.  

• Spejderhytten 5. og 6.årgang 

• Skolen 7. – 9. årgang 

• Fagfordelingen er gået i gang 

• God proces – starter online 

• Ekstra midler til skolerne fra regeringen til at arbejde med trivsel. Prioriteten er de store 

afgangselever, udsatte elever, og til sidst de mindre elever. 

• Vi er i gang med flere ideer. 

• Afgangsprøverne bliver reduceret, så 9.klasseeleverne kun skal op i udvalgte fag. 

5. Øvrige meddelelser (5 min.) 
SKOK: Dorthe fortæller at de på det sidste SKOK møde, havde fokus på evaluering af AU-LA, og 

arbejdede i grupper. Der var også fokus på AULA komme-gå modul som ikke fungerer optimalt. 

Næste møde er på Avedøre skole, hvor vi forhåbentligt kan fremvise vores nye fine lokaler. 

MED: Vi arbejder med et kommunalt trivselsprojekt, som har det formål at nedbringe sygefraværet. 

Projektet skal præsenteres på et møde I juni for alle medarbejdere på skolen. 

6. Dialog om Forældremøder - hvordan fungerer de? Hvad skal der til for at de 

fungerer bedre? (40 min.) 
Sille indleder med et slideshow. 

Ideer og kommentarer fra debatten: 

• Differentiering i modeller fra de forskellige årgange. 

• Nogle gange meget information, som tager alt tiden. 

• Bedre inddragelse af klassens trivselsgruppe op til et forældremøde. 

• Inddragelse af elever specielt fra de store årgange i forældremøderne. 

• Meget mere dialog på møderne, mindre grupper. Fx om værdier, klasseregler, 

mobiltelefoner m.m. 



 

• Forskellige kombinationer af møder, med og uden børn, med og uden mad, temaer, børn 

laver mad til forældre til mødet, dilemmaspil på møde med børn. 

• Muligheder for onlinemøder  

• Skal vi lave en spørgeskemaundersøgelse for at afdække behovet? 

• Fremlæggelse fra projektuger, kombineret med et møde. 

Ledelsen vil bringe dialogen videre til personalet, så de kan tænke ideerne ind i det kommende 

skoleår.  

Vi tager det op igen slut efterår 2021. 

7. Hvad gør vi for at blive mere synlige som Skolebestyrelse? (20 min.) 
Hvem skal vi være synlige for? 

Hvad er vores budskab? 

Hvordan bringer vi det ud? 

Kommentarer og ideer: 

• Onlinepræsentation af årsberetningen. 

• Synliggørelse af referaterne? 

• Synlighed for hele forældregruppen. 

• Hvor meget skal resten kunne følge med i? 

• Kvartalsnyheder? 

• Facebookgruppe med 3 highlights efter hvert møde? 

• Let fordøjelig information 

• Kaffemøder face to face 

• Fællesforældremøder for de nye skolestartere hvor der er repræsentanter for 

skolebestyrelsen. 

Vi starter med at lægge korte beskeder op på AULA om hvad der lige rør sig i SB. 

Vi tager det op igen på et møde inden sommerferien. 

8. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (5 min.) 
Skolebestyrelsesmødet i start august har altid høringssvar til kommunebudget på dagsordenen. 

9. Eventuelt (5 min.) 
 

 

 


