
 

Dagsorden og referat fra Skolebestyrelsesmøde 

Information om mødet 
Dato for mødet: onsdag den 9. maj 2022 
Tidspunkt: kl. 17.00-18.45 

Deltagere 
Deltagere:  

Dorthe Blunch Olsen 

Helle Nielsen  

Gitte Gudmann 

Lasse Jensen  

Marie Louise Eilsø,  

Randi Andkjær Mariager  Freya Jensen 

Haseeb Shahzad Khan 

Inge Lethan 

Pelle Roholt Jensen  

Nanna Larsson  

Sille Sine Bruun Madsen 

Afbud 
 

Referent 
Nanna Larsson 

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat + opfølgning på aktioner (O, B) 2min 
2. Nyt fra formanden (O) 3min 
3. Nyt fra ledelsen (O) 10min 
4. Nyt fra elevrådet (O) 5min 
5. Øvrige meddelelser (O) 10min: 

a. SKOK - (Dorthe) 
b. MED (Pelle) 
c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

6. Princip for skole/hjem samarbejdet (O). Status fra arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle 
40min 

7. SFO på tværs af årgange (D) 10min 
8. Ny trafikkampagne efter sommerferien (B) 10min 

a. Arbejdsgruppe? 
9. Skolebestyrelsesvalg (O) 5min 
10. Forslag og prioritering af punkter til kommende møder (B) 3min 
11. Stikord til Nyhed på Aula om SB’s arbejde (B) 2min 
12. Eventuelt 5min 

Næste møde: tirsdag d. 1. juni (HUSK VALGMØDE KL. 19:00-19:30) 



 

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

Kommentar til punkt 11, at der ikke vil iværksættes en Danmarksindsamling i år. 

Punkt 3 rettes i forhold til fremmøde for elevrådet 

2. Nyt fra formanden (O) 3min 

Intet nyt 

3. Nyt fra ledelsen (O) 10min 

Projektbaseret – PBL-konceptet er afsluttet. Vi synes ikke det har rodfæ-stet sig nok. Det skyldes 
mange ting, men rigtig meget Corona. Det koster 120000kr. at være med i konceptet. De midler 
synes vi ikke vi har fået nok for.  

Projektundervisning er kommet for at blive på AVE. 

Vi laver nu et koncept, hvor vi bruger kompetencemål som progressionsplan helt fra 0.klasse.  

Ex. i 0.klasse arbejder man med nys-gerrighed, laver et produkt og øver sig på at fremlægge.  

2. bevægelsesdage i uge 41 

Uge 6 – temauge 

2 sammenhængende projektuger i for-året. 

Jf. økonomiplanen 

Retningslinjer for vikardækning 

Tjenestefri er opdateret 

4. Nyt fra elevrådet (O) 5min 

Mobilregler 

Grøn flag skole 

Studietur med fælleselevrådet til Silkeborg. 

Ønske på AVE:  

Basketnet 

Vollyball bane 

Ønsker en gallafest 

5. Øvrige meddelelser (O) 10min: 
a. SKOK - (Dorthe) 
b. MED (Pelle) 
c. Trafikgruppen (Marie-Louise) 

Der er SKOK møde den 2.juni 



 

MED: Vi kommer til at arbejde lidt med retningslinjer for forebyggelse ved udadreagerende børn. 
For vikarer og nye ansatte. 

Nye retningslinjer for vikardækning. Vi dækker ikke som udgangspunkt hvis der er 2 personaler i 
klassen. Fokus på at der bliver overleveret materiale til vikaren i forb. Med planlagt fravær. 

Er der grænser for hvor meget vikar en klasse må have? Vi sørger altid for at dække med fast 
vikarer ved længere tids fravær. 

Ønske om punkt til et kommende møde, om hvordan og hvor meget i forhold til vikardækning. 

Trafikgruppen: Vi har fået et referat fra centeret, og der er en artikel i Hvidovre Avis. Marie-Louise 
går videre med det. 

6. Princip for skole/hjem samarbejdet (O). Status fra arbejdsgruppen v/ Lasse, Randi og Pelle 
40min 

7. SFO på tværs af årgange (D) 10min 

Uddybes på næste møde. 

8. Ny trafikkampagne efter sommerferien (B) 10min 
a. Arbejdsgruppe? 

Nedsættelse af arbejdsgruppe på næste møde. 

9. Skolebestyrelsesvalg (O) 5min 

Man kan godt stemme elektronisk. 

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

Princip for skole/hjemsamarbejde 

Nye regler om ”notesbøger” 

SFO 

Retningslinjer for vikardækning 

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

Om valget. 

12. Eventuelt 5min 

 


