
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
Mandag d. 10. maj 2021 kl. 17:00 – 19:00 

Mødeleder 
Helle Nielsen 

Deltagere 
• Dorthe Blunch Olsen 

• Gitte Gudmann  

• Helle Nielsen 

• Marie Louise Eilsø   

• Inge Lethan 

• Pelle Roholt Jensen  

• Nanna Larsson  

• Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
• Charlotte Jersborg 

• Lasse Jensen  

• Randi Andkjær Mariager  

• Sandra Ravn Nielsen 

Referent 
Nanna Larsson 

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

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

a. Kontaktperson meldt til trafikgruppen 

b. Kontakt til Sandra 

c. Obs på mundbind i skolegården 

2. Nyt fra elevrådet (O) 

3. Nyt fra formanden (O, B) 

a. Kursus om principper eller tilsyn for skolebestyrelsen (Skole og Forældre) 

4. Nyt fra ledelsen (O) 

5. Facebookgruppe for skolen (D) Oplæg v. Sille 

6. Pause 

7. Øvrige meddelelser (O): 

a. SKOK 27/5 på AVE 

b. MED 

8. Præsentation af SB for de nye 0. klasser (D) 

9. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder 

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

11. Eventuelt 

Næste møde er tirsdag d. 8. juni 2021 



 

 

Referat 

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

• Referat godkendes. 

• Trafikgruppen er kontaktet. 

• Sandra har haft travlt med eksamen, men vi skal invitere hende til det sidste møde. 

• Der er skrevet ud om mundbind i skolegården. 

2. Nyt fra elevrådet (5 min.) 
Ingen til stede, der skal vælges nye repræsentanter efter sommerferien. 

3. Nyt fra formanden (8 min.) 
Der er kommet et referat fra vores møde med trafikudvalget, ingen kommentarer til det. 

Spørgeskema fra trafikudvalget til forældre fra 0. – 5.klasse om trafiksituationen på skolen. 

Spørgeskema til elever fra 6. – 9. klasse, ok at bruge 10 min af undervisningstiden til det. 

Kursus: Kunne fx erstatte et SB-møde i det kommende skoleår, fokus på tilsyn. 

Den 19/20 november afholder skole/forældre landsmøde og vi har to pladser. Tilmelding til august. 

4. Nyt fra ledelsen (10 min.) 
Genåbning gange mange gange nu. 

Vi knokler med at åbne, lukke og håndtere Corona.  

Mange medarbejdere er ved at være trætte af forandringer nu.  

Det er et stort arbejde at lave om og om hele tiden. 

Når det er sagt er vi også stolte af den måde det hele er håndteret fra alle sider. 

Fagfordelingsprocessen og planlægning af nyt skoleår – kører i et spor for sig.  

1.maj børnene kom den 3. maj. 

Vi har modtaget 55 nye børn opdelt i to bobler, en på Toften og en i Mosen. På toften har de fokus 

på natur og udeliv, og i mosen har de fokus på musik og kreativitet. Boblerne bytter på et tidspunkt. 

Første skoledag, foregik i regnvejr, men humøret var højt, og der er mange glade børn og 

forældre. 

5. Facebookgruppe for skolen (25 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? 

• Hvad er faldgrupperne osv. 

 

Opsamling på debat: 



 

• Supplement til snap på AULA 

• Ikke mulighed for debat på siden 

• Oplysning og reklame for skolen 

• Hvem er vi? 

• Hvad er vi gode til? 

• Facebook kan skabe kontakt til Hvidovre Avis og politikerne 

6. Pause (5 min.) 
Pause. 

7. Øvrige meddelelser (10 min.) 
SKOK bliver afholdt fysisk på skolen, vi inviterer på pralerunde, hvor efter de holder møde. 

Pelle er ny repræsentant i SKOK for HLF. 

8. Præsentation af SB for de nye 0. klasser (20 min.) 
Helle og Marie-Louise laver en kort video om SB som kan bruges til forældre i Huset m.m. 

SB deltager på forældremøde i 0.klasserne efter sommerferien, enten med kaffebod, oplæg eller 

lign. 

Vi kan også etablere kaffebod når vi skal have fokus på trafik i uge 32 og 33. 

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

• Pixi om værdiregelsæt 

• Trafikgruppe 

• Farvel til Charlotte og Sandra 

• Næste års kalender 

10. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (5 min.) 
Helle laver udkast 

11. Eventuelt (5 min.) 
 

 


