
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 
Mandag d. 16. august 2021 kl. 17:00-19:00 

Mødeleder 
Helle Nielsen 

Deltagere 
Dorthe Blunch Olsen 

Gitte Gudmann  

Helle Nielsen 

Lasse Jensen  

Marie Louise Eilsø   

Randi Andkjær Mariager  

Freja 

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. Budgethøring (D) 

6. Øvrige meddelelser (O): 

a. SKOK 

b. MED 

7. Spisepause 

8. Erfaringer fra trafikkampagnen (O) Marie- Louise 

9. Afvigelser fra normalskoledrift 21/22 (O) Sille 

a. UV 

b. Elevplaner 

10. Revidere forretningsordenen (B) Helle 

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

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



 

13. Eventuelt 

Næste møde er d. 7. september. 

Referat 

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

2. Nyt fra formanden (3 min) 
Helle har sprunget et par punkter over, så de bliver udsat. 

Det er elevernes trivselsmåling og lærernes dag. 

Vi har fået en henvendelse angående skoledagens længde. 

En ny forælder er interesseret i at blive en del af skolebestyrelsen. 

Der er blevet optaget en lille video, hvor Helle og Marie-Louise fortæller om hvordan det er at sidde 

i skolebestyrelsen. 

3. Nyt fra ledelsen (15 min) 
God skolestart for vores små elever. 

Vi arbejder med sen klassedannelse, så vi først laver endelige klasser efter jul. 

Skoleåret er kommet fint I gang – generelt. 

Igen fylder Corona meget. De nye retningslinjer er markant mere individuelle og en tidsrøver af 

format. Det er med en fornemmelse af, at vi som skole ville kunne stoppe et eventuelt udbrud, hvis 

handlerummet blev udvidet. 

Opbakning – forældrene bliver ”prøvet” i deres tålmod. Derfor er der brug for, at SB bakker op - når 

I støder på (kritiske) spørgsmål om udmeldingerne og der er mest af alt brug for at I - sørger for at 

sige til folk - at det er Silles udmeldinger, der gælder og at forældregruppen ej heller er enige. 

Nogle er fortsat meget bekymrede og ønsker forsigtighed – andre ønsker at vi ikke gør noget som 

helst.  

AVE sogn ligger højt og Hvidovre Kommune ligger generelt højt. 

Vi er fortrøstningsfulde og håber på både projektuger og åbent hus i dette skoleår. 

Skolebestyrelses-valg. 5-7 medlemmer. 

Normalt indtræder en ny bestyrelse d. 1. august 2021. Der skal aftales om vi holder valg hvert. 2 

eller hvert. 4 år. 

Sille sender retningslinjerne for valg til Skolebestyrelsen ud, så alle kan læse det, og så træffes der 

en beslutning? 

Vi holder altid valg i foråret efter kommunalvalg. 

Skal vi lave en suppleringsvalg nu? 

Eller vente til en alm. valg i foråret? 

Vi venter med valg til foråret. 



 

4. Nyt fra elevrådet (5 min) 
Ingen deltagere. 

5. Budgethøring (25 min) 
Bilag uddeles. 

Dorthe laver et udkast, på baggrund af bilaget, og sender det til Helle. 

Der er deadline den 20.august. 

6. Spisepause (15 min) 
Skolebestyrelsen spiser sammen. 

7. Øvrige meddelelser (5 min) 
SKOK: Intet møde siden sidst 

MED: Vi talte om UV og elevplaner i forbindelse med afvigelse fra normal skoledag. 

Personalefest i start september. 

3-1 måling, APV.  

Ledelsesevaluering. 

8. Erfaringer fra trafikkampagnen (15 min) 
Megen ros fra andre forældre til kampagnen, både børn og forældre lærte en masse om regler. 

Nogle forældre skal bryde gamle dårlige vaner. 

Godt med at politiet var der mandag morgen. 

God effekt med de parkerede cykler. 

Anvisninger til hvor cykler må køre, når de slipper Fryden-højstien og Toftemosevej ind til skolen. 

Sille har nogle billeder som kan sendes ud sammen med nyt fra SB. 

Arbejde videre på forskellige tiltag, f.eks. mulighed for at cykle gennem den tunnel under byvej, og 

via ny cykelsti langs enden af boldbanen. 

Kontakte nogen for at undersøge muligheder for at genoptage skolepatrulje. 

Post nord kommer hver morgen kl. 8:00, det går ikke, Sille og Nanna gør noget. 

Bommen der hvor personalet kører ind, skal være bedre skiltet. 

Anvisning til vendeplads tidligere så forældre ved at den er der. 

9. Afvigelser fra normalskoledrift 21/22 (10 min) 
Orientering om at: 

• UV må benyttes som dobbelttimer i år. Dog med den betigelse at der findes plads til de 

emner, der normalt lå i disse timer. Vi har lavet en omfattende reduktion for alle klasser. 

• Elevplaner må i år gerne undlades (der skal dog ligge noget andet skriftligt i stedet.  

• Vi i ledelsen har besluttet og orienteret MED om at vi ikke undlader at lave elevplaner i år. 



 

• Begrundelsen er at vi ikke kan have en hul på eleverne. Begrundelsen er også at vi ikke 

ønsker at vi om et år står med en medarbejderstab der siger hvor kommer tiden fra til det 

og er ude af træning om at lave skriftligt arbejde omkring eleverne. 

• Til gengæld har vi aftalt at lave en skabelon som folk kan benytte, hvis de ikke selv har en 

metode. På sigt ønsker vi at elevplaner bliver mere portefølje-lignende, da det er langt 

mere udviklende/tidssvarende end en traditionel elevplan. 

• Elevplanerne kan forventes færdiggjort til jul.  

• Flere forældre giver udtryk for at der aldrig er lavet elevplan på deres barn. 

10. Revidere forretningsordningen (10 min) 
Udsættes til næste møde. 

11. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (3 min) 

• Forældernes rolle til åbent hus 

• Trivselsmåling 

• Besøg til 0.klasse forældremøde 

• Lærernes dag 

12. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (2 min) 

• Trafikkampagne. 

13. Eventuelt (5 min) 
Dejligt at kunne mødes fysisk. 

 


