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Fravær

Bemærkninger:
Der deltog ingen elevrepræsentanter eller repræsentant fra SFO i mødet, da der endnu ikke er
foretaget valg på disse områder.

Dagsordenens Referat
pkt.
1.
Velkommen og præsentation
• Velkomst v. skoleledelsen
• Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmerne
➢ Skolebestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden vedr. hvilke
klasser forældrerepræsentanternes børn går i og hvilke funktioner personalets
repræsentanter og ledelsen varetager på skolen
➢ Seks af forældrerepræsentanterne er nye i bestyrelsen
➢ René Rasmussen Sjøholm orienterede kort om opgaver, procedurer mv i
forhold til skolebestyrelsens arbejde
➢ Bestyrelsen består ud over de fremmødte af to elevrepræsentanter disse er
endnu ikke valgt i elevrådene. Desuden deltager en repræsentant fra SFOforældrerådet, denne er endnu ikke blevet valgt.
2.

Konstituering af ny skolebestyrelse
A) Valg af formand
➢ Britt Størk-Hansen
B) Valg af næstformand
➢ Carsten Gutfeld Telling
C) Valg af repræsentant i skole og kontaktrådet
Ditte Wedell Pape opstiller
➢ Ditte Wedell Pape
D) Valg af repræsentant for kontaktforældrene
➢ Hans Henrik Møller Velling
E) Valg af repræsentant til SFO
➢ Der blev ikke valgt nogen til denne opgave, men kan ske på et senere
tidspunkt

➢ Britt Størk-Hansen og Carsten Gutfeld Telling aftalte et tæt samarbejde i
formandskabet
3.

Høringssvar vedr. kapacitetsudfordringer
• Orientering om høringssvar afgivet inden sommerferien
➢ René Rasmussen Sjøholm orienterede om høringssvaret samt baggrunden for
det
➢ Skolen eller den afgåede skolebestyrelse har ikke modtaget reaktion på det
fremsendte høringssvar
➢ Hvis der fremover bliver sat en grænse på 22 elever isf de nuværende 24
elever ved indskrivning af elever udenfor skoledistriktet
o vil det betyde, at skolen får forringet det økonomiske råderum (en klasse
hviler i sig selv økonomisk, når der er 21-22 elever i klassen)
o kan det have betydning for elevtallet på skoler i nærheden, da
Risbjergskolen dermed ikke kan indskrive (så mange) elever fra andre
skoledistrikter
➢ Skolebestyrelsen er, i lighed med den tidligere bestyrelse, kritiske/skeptiske
over for en model med brug af Sønderkærskolen og foretrækker om
nødvendigt en midlertidig løsning på Risbjergskolens matrikel f.eks. ved
opstilling af pavilloner
➢ Hvis det mod skolebestyrelsens ønske bliver besluttet at dele af
Risbjergskolens undervisning henlægges til Sønderkærskolen, vil det medføre
logistiske og kulturelle vanskeligheder at have skolen på to matrikler
➢ Kommunen har valgt at afvikle brug at Sønderkærskolen, det kan derfor undre,
at den atter bringes i spil som kommunal skole
➢ Hvis dele af Risbjergskolens undervisning skal flyttes til Sønderkærskolen er
det nødvendigt rammer og vilkår er i orden
➢ Skolebestyrelsen bakker det fremsendte høringssvar op og vil på den
baggrund genfremsende høringssvaret med tilføjelse om at den nuværende
bestyrelses holdning stemmer overens med den afgåede bestyrelses

4.

Høringssvar vedr. budget 2019
• Udarbejdelse af høringssvar iht. budget 2019
• Høringssvar fremsendes til oea@hvidovre.dk senest 17. august
➢ Skolebestyrelsen valgte at fokusere på forslag, der har åbenbar betydning for
skolen:
o Forslag 26: Reduktion i skolernes administration
▪ En reduktion i administrationen vil medføre øget arbejdspres
og/eller ændringer i arbejdsopgaver for skolens pædagogiske
personale og/eller ledelsen, og vil dermed have afledt betydning
for skolens elever og forældre
▪ Skolebestyrelsen er bekymret for, at den foreslåede reduktion vil l
medføre en serviceforringelse og mindre tid til ”de varme hænder”
o Forslag 27: Forøgelse af forældrebetaling for SFO1
▪ Der kan være en bekymring for, at nogle forældre, ved en øget
forældrebetaling, vil vælge at deres børn udmeldes af SFO’en –
især vedr. eleverne på 3. årgang
▪ Der kan ske en skævvridning i kommunen, således at der i nogle
områder er en stor del børn, der ikke er indmeldt i SFO

▪
▪
▪

Forældrebetalingen er gennem de sidste år øget flere gange
Der var ikke øget udmelding af elever fra SFO’en, da
forældrebetalingen sidst steg
Skolebestyrelsen finder ikke dette forslag mest bekymrende af de
stillede forslag

o Forslag 29: 10% besparelse på øvrige driftmidler på SFO1
▪ For Risbjergskolen vil en sådan besparelse betyde 70.000 kr.
▪ Hvis såvel forslag 27 som forslag 29 vedtages, vil det betyde en
øget betaling samtidig med en serviceforringelse
o Forslag 30: 10% besparelse på øvrige driftmidler på fritids-og
juniorklubber/SFO 2-3
▪ Samme bekymring som vedr. den foreslåede besparelse på SFO
o Forslag 33: Reduktion af midler til indkøb af undervisningsmaterialer på
skoler med 10%:
▪ Det er vigtigt, at relevante fagpersoner bliver inddraget i
udvælgelsen af portaler
▪ Der er problematikker vedr. ensretning af adgang til portaler,
f.eks. når der sker udskiftning/udfasning – især vedr.
fagspecifikke portaler, som kan være vigtige ift planlagte
undervisningsforløb og afgangsprøver
▪ Det kan være hensigtsmæssigt med centralisering på generelle
områder
▪ Det er ikke et relevant argument, at elever ved dette forslag får
lettere ved at skifte skoler
o Forslag 34: Reduktion i lærernes tid til øvrige opgaver
▪ En sådan besparelse vil betyde reduktion med ca. en lærerstilling
på Risbjergskolen
▪ Besparelsen vil medføre et øget pres for de øvrige lærere
▪ Der vil i givet fald være en række af skolens nuværende
funktioner, f.eks. faglig vejledning, teamsamarbejdet,
klasselæreropgaven, arbejdet med LP, klasseledelse og ICDP
samt skolereformens områder mv (kommunale og nationale
indsatser/krav,) der må nedlægges eller reduceres
▪ Det kan igangsætte en negativ spiral, der får negativ betydning
for personalet, elever og forældre
▪ Skolebestyrelsen finder forslaget meget bekymrende
o Forslag 35: Reduktion af udviklingsmidler til skoleledelse med 50%
▪ Skolebestyrelsen finder dette forslag mindst bekymrende
o Forslag 14:
▪ Det er vigtigt, at en sådan besparelse ikke får konsekvenser for
skolens mulighed for at alle elever har en iPad eller Chromebook
➢ Britt og Carsten udfærdiger et høringssvar, der sendes til de øvrige
skolebestyrelsesmedlemmer inden fremsendelsen
5.

Eventuelt

➢ Kommunalt kursus for nye skolebestyrelser: onsdag 24.10 kl. 17-21, Frihedens
Idrætscenter
➢ Der ønskes en oplægsholder fra ”Skole og forældre” til et kommende
skolebestyrelsesmøde, der kan orientere om bestyrelsesarbejdet
➢ Emner til kommende bestyrelsesmøder: Rundvisning på skolen, orientering om
principper, forretningsorden, årshjul m.m., besøg fra de lokale klubber samt
skolens ressourcepersoner, Aulas implementering, sundheds- og kostpolitik,
MOT
➢ SB-mappe på Intra

Denne del af mødet sluttede kl. 19.57

