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Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 
Information om mødet 
Dato for mødet: 15.12.22 
Tidspunkt: 17.00 – 19.30 

Deltagere 
Gitte Gudmann 
Helle Nielsen 
Lasse Jensen  
Marie-Louise Eilsø,  
Randi Andkjær Mariager 
Johan Houe 
Mikael Karstensen 
Inge Lethan 
Pelle Roholt Jensen  
Nanna Larsson  
Sille Sine Bruun Madsen 
Zeynep Yilmaz 
Diana Klüver 

Afbud 
Evalina Melisa Bank Arikan 
Melike Demirci 

Referent 
Nanna Larsson 

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

Dagsorden 
Kl. 17.00 Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 

Kl. 17.05  Nyt fra formanden (O) 

Kl. 17.15 Nyt fra ledelsen (O) 

Kl. 17.30 Nyt fra elevrådet (O) 

Kl. 17.40 Princip for Eliteudøvelse på AVE (udkast medsendt) (B)  

Kl. 17.55 Høring vedr. distrikter (bilag medsendt) (B) 

Kl. 18.15 Julefrokost 

Kl. 18.45 Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde med princip for SFO’ens virksomhed (B) 

Kl. 19.00 Andre meddelelser: SKOK, MED og TRAFIK (O) 

Kl. 19.20 Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 

Kl. 19.25 Eventuelt + forslag til kommende punkter 

KL. 19.30 Tak for i aften - Næste møde: 9. januar 2023 
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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 

Ok 
 

2. Nyt fra formanden (O) 
Intet nyt 
 

3. Nyt fra ledelsen (O) 
Travl måned – Co-teaching har været en kæmpe succes på de 2.årgange som det har kørt 
på.  
Vi kommer til at arbejde videre med Co-teaching efter jul dog i en mindre Scala. 
Medarbejder test har fortalt os at folk er meget begejstreret og at de vurdere at alle både 
dygtige og svage får meget ud af det. 
Vi får andre målinger slut januar. 
 
 

4. Nyt fra elevrådet (O) 
Intet nyt, da mødet var aflyst. 
Angående toiletkonkurrence er den ikke afsluttet endnu 
 

5. Princip for Eliteudøvelse på AVE (udkast medsendt) (B)  
En af opmærksomhedspunkterne handler om en fleksibilitet i forhold til fravær, da træning 
og rejser også skal kunne passes. 
SB kommer med enkelte kommentarer som bliver rettet til i princippet. 
Hvordan følger SB op på princippet? 
SB orienteres løbende i forhold til de praktiske omstændigheder omkring eliteudøvelse på 
Avedøre Skole. 
SB vurderer behovet for revidering ca. hvert andet år. 
Princippet er godkendt. 
 

6. Høring vedr. distrikter (bilag medsendt) 
Johan og Pelle refererer fra SKOK mødet hvor skoledistrikterne blev debatteret, og i 
referatet fra SKOK mødet finder der mange guldkorn til et høringssvar. 
Vi taler om, om de 5 bullets kan sættes op i prioriteret rækkefølge, og SB mener at specielt 
de første 2 bullets er vigtige prioriteter. 
 

7. Julefrokost 
 
 

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde med princip for SFO’ens virksomhed 
Diana og Marie Louise melder sig til gruppen, med Nanna som mulig sparringspartner. 
 

9. Andre meddelelser: SKOK, MED og TRAFIK 
SKOK: Temaet var angående skoledistrikter 
MED: Vi reviderede vores politik angående vold og trusler fra elever og forældre mod 
personale 
Der er på kommunalt plan, ved at blive udarbejdet nogle generelle retningslinjer for 
kommunikation mellem skole og hjem. Man kan så på den enkelte skole lave egne lokale 
aftaler. 
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TRAFIK: Intet nyt fra kommunen…vi afventer svar. 
Kunne man også indtænke at der var indkørsel forbudt i et tidsrum ned af Frydenhøjstien 
f.eks om morgenen på samme måde som der er på andre skoler i Hvidovre. 
 

10. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 
Julehilsen fra SB: 
- Flere principper under udarbejdelse  
- Nyt princip 
- Dialog angående skoledistrikter 
 

11. Eventuelt + forslag til kommende punkter 
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