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Formandens årsberetning for skoleåret 2021/2022 
 

Skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter er forældre med børn godt fordelt på årgangene, størst re-

præsenteret er vi dog for yngste-afdelingen, men er engageret i alle elevernes skolegang. Vi ønsker 

en åben dialog og I er altid velkommen til at kontakte os.  
 

Jeg har som formand for skolebestyrelsen som noget nyt informeret om kommende møder i skole-

bestyrelsen, hvilket er blevet taget meget positivt imod. Flere forældre er kommet med spørgsmål 

og forslag til emner til behandling på skolebestyrelsesmøderne, tak for det. 
 

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen i skoleåret 2021/2022 ved Andreaz 8.B. og Mathias 

9.B. I lighed med tidligere år der skal således vælges to nye repræsentanter til skolebestyrelsen i 

starten af næste skoleår. Tak til Andreaz og Mathias for samarbejdet. 
 

Skolebestyrelsens sammensætning kan i øvrigt ses på: https://risbjergskolen.hvidovre.dk/Om-

os/Skolebestyrelsen     
 

Her ligger også referater fra de seneste skolebestyrelsesmøder. 
 

Covid-19 pandemien 

Skoleåret 2021/2022 startede uden restriktioner for men pandemien var desværre endnu ikke ovre. 

Gennem efteråret og vintersæsonen har hen mod 400 elever og ansatte været smittede, men vi har 

undgået hele nedlukninger. 
 

Jeg vil endnu en gang sige tak, til alle skolens pædagoger og lærere som i endnu et skoleår har væ-

ret ekstraordinært fleksible for at sikre alle vores elever en tryg og forsvarlig hverdag. 
 

Aula 

Efter et par år med Aula glædes jeg over at systemet nu fungerer på de fleste punkter, men der er 

stadig ønsker til udvikling. 
 

Bestyrelsesarbejdet  

Skolebestyrelse og skoleledelse bliver fortsat kontaktet af bekymrede forældre vedrørende de trafi-

kale forhold omkring Risbjergskolen. Skolebestyrelse og skoleledelse deler fortsat denne bekym-

ring og har igen i dette skoleår haft møde med Hvidovre Kommune, for at skabe sikker skolevej for 

alle. Seneste møde var 6. januar 2022, hvor Hvidovre Kommune fik flere punkter med tilbage, som 

skal behandles på kommunalmøde i april.  

Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde på dette punkt og sikre opfølgning fra Hvidovre Kommune. Vi 

glædes dog over at der er afsat midler til trafikstrategien i kommunens budget og de forslag som vi 

har præsenteret, ikke kræver det store anlægsbudget. 
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5. oktober er FN’s internationale lærerdag, på Risbjergskolen, hvor flere faggrupper er involveret i 

skoledagen, kalder vi det ”Medarbejdernes Dag”, hvor vi fejrer både lærere og pædagoger. Jeg glæ-

dede mig over at vi igen kunne fejre med en flagallé med glade børn og forældre uden Covid-19 re-

striktioner. 
 

På trods af at skolerne i Hvidovre generelt har lavere nettodriftsudgifter per elev end kommuner vi 

sammenligner beskæres skolens budget igen gennem en rammebesparelse og oven i tidligere bespa-

relser. Skolebestyrelsen har igen skrevet høringssvar, at vi finder disse forhold stærkt bekymrende. 
 

Der er dog også et lyspunkt i Kommunens budget. Der er fortsat afsat penge til bygning af sportshal 

på skolen, men projektet er udskudt yderligere et år til 2023-24. Skolebestyrelsen har kontaktet 

kommunen og vi vil blive hørt inden projektet konkretiseres. 
 

Når vi ser på den seneste nationale trivselsmåling for Risbjergskolen fremgår det at der stadig gene-

relt er en høj tilfredshed blandt eleverne på trods af hjemsendelser under pandemien. Trivsel er des-

uden fast punkt på dagsordenen på alle elevrådsmøder og der foretages mange aktive tiltag for at 

fastholde den gode trivsel på skolen for både elever og ansatte. 

Jeg henviser til referat af skolebestyrelsesmødet 4. oktober 2021 for en nærmere gennemgang af de 

mange gode tiltag for sikring af trivsel for både fagligt stærke og fagligt svage elever. 
 

Men på trods af gode målinger og gode tiltag, så er skolebestyrelsen bekymret for den udvikling, 

der er i de økonomiske besparelser og den fortsat store interesse og tilgang af elever der er for Ris-

bjergskolen, hvilket presser elevtallet på flere årgange. 
 

Risbjergskolen er som udgangspunkt tresporet, men klassekvotienten har været stigende gennem de 

seneste år og rammerne for vores skole er sprunget på fem årgange for skoleåret 2021-2022. Dette 

nedbringer dog klassekvotienterne, men giver andre fysiske og ikke mindst ledelsesmæssige udfor-

dringer.  
 

Som jeg skrev i årsberetningen sidste år, kan dette pres på Risbjergskolen medføre ændringer i sko-

ledistriktet mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen for at fastholde begge skoler som tresporede. 

Der arbejdes fortsat videre med dette i kommunalt regi. 
 

Skolebestyrelsen valgte sidste år, på vegne af flere forældrehenvendelser over flere år at skifte sko-

lefotograf. Valget er blevet evalueret og skolebestyrelsen har valgt at fortsætte endnu et år med 

Frandsen Fotografi. 
 

- - - o0o - - -  
 

Fire år er snart gået for forældrerepræsentanterne i den siddende skolebestyrelse og der gennemfø-

res efter reglerne valg til skolebestyrelsen i lige år efter et kommunalt valgår. Jeg vil gerne sige tak 

til alle forældrerepræsentanter for samarbejdet indtil nu og så håber jeg en ny skolebestyrelse de 

næste fire år får mulighed for at afholde fysiske arrangementer for yderligere dialog om retning og 

videreudvikling af Risbjergskolen uden Covid-19 restriktioner. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 


