
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 17:00 – 19:00 

Mødeleder 
Helle Nielsen 

Deltagere 
• Charlotte Jersborg 

• Dorthe Blunch Olsen 

• Gitte Gudmann  

• Helle Nielsen 

• Lasse Jensen  

• Marie Louise Eilsø   

• Randi Andkjær Mariager  

• Sandra Ravn Nielsen 

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Nanna Larsson  

• Sille Sine Bruun Madsen 

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 formanden (O) 

3. Nyt fra ledelsen (O) 

4. Nyt fra elevrådet (O) 

5. Kalender for næste års møder (O) 

v/ Sille 

6. Trafikgruppens plan for trafikkampagne i uge 32 (O/D/B) v/ Marie Louise m.fl. 

7. Lidt at spise 

8. Øvrige meddelelser (O): 

a. SKOK 27/5 på AVE 

b. MED 

9. Pixie-udgave af værdiregelsæt (D): 

a. Kommentarer til vedlagt tekst 

b. Drøftelse af markedsføring v/ Helle 

10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder 

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

12. Pænt farvel til Sandra og Charlotte og god sommerferie til alle 

13. Eventuelt 

GOD SOMMERFERIE. 



 

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

Godkendes. 

2. Nyt fra formanden (3 min.) 

Intet nyt. 

3. Nyt fra ledelsen (15 min.) 

Ro på Corona-fronten og vi krydser alt for at dette holdes frem mod sommerferien.  

Skemaerne for næste år er ved at blive udarbejdet. 

Der er en god, men træt stemning rundt på skolen og der bliver stadig lavet mange spændende 

faglige projekter, på daglig basis, på skolen. Mange af dem håber vi at I følger på Ugens snap. 

Vi har fokus på at få 9.klasserne afsluttet på en god måde. Deres sidste skoledag forløb 

eksemplarisk, deres eksamener er veloverståede, deres dimissionsarrangement er tilrettelagt og 

nu får de det sidste sociale med i form af trivselsturer  

Trivselsture - er for elever fra 4. – 9. klasse og er et tiltag vi har lavet efter fik de bundne midler fra 

regeringen lagt ud ”til trivselstiltag både faglige og sociale” øremærket primært udskolingen - efter 

nedlukningen.  

Nye i skolebestyrelsen – da Charlotte og Sandra stopper i SB, skal vi efter sommerferien, have en 

ny repræsentant fra elevrådet i SB 

I forhold til en ny forældrevalgt, kan vi vente til det ordinære valg til foråret eller vi kan vælge at få 

en ny ind efter sommerferien. 

4. Nyt fra elevrådet (5 min.) 

Sandra har deltaget på et par møder I fælleselevrådet, men der har ikke været møder på AVE. 

Måske en mulig kandidat som formand til elevrådet: Freja 7X 

5. Kalender for næste års møder (5 min.) 

Uddeling af plan for kommende SB møder. 

Der vil være spisning på møderne I august, december og juni. 

Åbent hus-arrangementer som afslutning på vores projektuger. 

6. Trafikgruppens plan for trafikkampagne i uge 32 (20 min.) 

• Voksenskolepatrulje i uge 32. 6 voksne, tegne fodgængerfelte med kridt. 

• Bannere, med kys og farvel zone. Gerne have nogen med fra elevrådet. 

• Lån af veste og slikpinde. 

• Hvidovre Avis. 

• Lån af cykler, trillebøre, løbehjul m.m.  

• Opfordring til at forældre tilmelder sig til at hjælpe med at komme og hjælpe en morgen 

eller 2. Tilmelding til Marie-Louise. 

• En lille folder, med enkle regler om trafiksikkerhed, gerne med et billede med anvisninger. 



 

• Badge eller reflekser til børnene, kontakt til Rådet for sikker trafik. 

7. Lidt at spise (20 min.) 

Spisepause. 

8. Øvrige meddelelser (10 min.) 

SKOK: 

Rundvisning på skolen I de nye lokaler og de fine gange. 

Fokus på skolernes fysiske rammer, ud fra et projekt som har været længe undervejs. 

Projektet om skolernes fremtidige fysiske rammer skal efter sommer behandles politisk 

MED: 

Debat om at holde den gode tone og opretholde den gode energi, I en tid hvor alle medarbejdere 

er pressede. 

AMR og TR har været brugt meget ekstraordinært i forhold til corona, og de vil blive belønnet for 

det I det kommende skoleår. 

9. Pixie-udgave af værdiregelsæt (15 min.) 

Stor ros til det gode arbejde med pixie-udgaven. Den er vedtaget. 

Vi lægger den både ud digital og vi laver også den i en foldet version. 

Folderen får alle elever med hjem I tasken efter sommerferien 

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

• Høringssvar til kommunale budgetter 

• Forretningsorden gennemgås 

• Elevernes trivselsmåling 

• Lærernes dag 

• Trafikkampagne 

• Sandra efterlyser at vi husker at arbejde med emnet sex, da det er vigtigt at lære inden de 

går ud af skolen. 

• Vores projektuger i uge 5 og 6 har emnet Sex, etik og digital dannelse. 

11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (5 min.) 

Trafikkampagne. 

12. Pænt farvel til Sandra og Charlotte og god sommerferie til alle (5 min.) 

Stor tak til dem begge. 

13. Eventuelt 

Randi spørger til de alternative klasselokaler. 

Alle 3 lokaler bliver brugt med stor positivitet. 

Vi tænker stadig at skulle ind-vie det nye håndværk/design og de andre lokaler, på en eller anden 

made. 



 

 


