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Formandens årsberetning for skoleåret 2020/2021 
 

Skolebestyrelsen 

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

præsenteret er vi dog for indskolingen, men er engageret i alle elevernes skolegang. Vi ønsker en 

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

 

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen ved to elever som i skoleåret 2020/2021 begge kom fra 

afgangsklassen 9. B og der skal således vælges to nye repræsentanter til skolebestyrelsen i starten af 

næste skoleår. Tak til Tau og Rasmus for samarbejdet. 

 

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

os/Skolebestyrelsen     

 

Her ligger også referater fra de seneste skolebestyrelsesmøder. 

 

Skoleledelsen 

Jørgen Niclasen valgte at fratræde som leder for SFO i slutningen af skoleåret 2019/2020 og den 1. 

august 2020 startede Morten Herrguth Jensen som faglig leder for SFO og 0.-3. årgang. 

 

Covid-19 pandemien 

Den 11. marts 2020 valgte regeringen at lukke samfundet ned for at mindske smittespredningen af 

Covid-19/Corona virus, hvilket betød at lærere, pædagoger og elever blev hjemsendt, med en be-

grænset nødåbning. Kort før sommerferien 2020 blev alle klasserne igen samlet i takt med at rege-

ringen åbnede for større forsamlinger med mindre afstand. 

 

Selvom skoleåret 2020/2021 startede næsten som ”det plejede” var pandemien desværre ikke ovre. 

 

Uden at gå i detaljer har klasser, årgange og hele skolen været sendt hjem i korte og længere perio-

der i løbet af skoleåret. Hjemmeskoling begyndte igen og der skal igen i år lyde en stor tak til alle 

inklusive forældre som igen ekstraordinært har hjulpet med at få alting til at lykkedes under disse 

vilkår. 

 

Jeg vil også gerne sige tak endnu en gang, til alle skolens pædagoger og lærere som i endnu et sko-

leår har været ekstraordinært fleksible i forhold til de omskiftelige vilkår nedlukning og genåbnin-

gen har medført. I har i endnu et skoleår dækket undervisning og årgange I ellers ikke tilhører, flyt-

tet møbler, gjort rent og skiftet lokaler m.m. flere gange med kort varsel for at sikre alle vores elever 

en tryg og forsvarlig hverdag. 
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Der er på nuværende tidspunkt meget få/ingen smittede elever og ansatte og jeg håber virkelig at vi 

kan undgå spredning af nye varianter af virus og deraf følgende nedlukninger i det kommende sko-

leår.  

 

Aula 

I efteråret 2019 blev Skoleintra og Tabulex udskiftet med Aula. Dette medførte mange frustrationer 

men jeg glæder mig over at systemet nu ser ud til at fungere og fortsat udvikles. 
 

På Aula findes: 

• Ugeplaner i Meebook, 

• Beskedsystemet – den korte besked om ens eget barn 

• Opslag – information til større grupper fx remindere 

• Nyhedsbreve – status i klassen. 

• Kalender 
 

Skoleledelsen har fortsat fokus på forbedring af kommunikationen på de digitale platforme. 

 

Skoleledelsen vil også gerne minde alle om at huske den gode tone ved kommunikation. Der er des-

værre forældre, der har dårlige oplevelser med kommunikationen fra andre forældre. 
 

Bestyrelsesarbejdet  

Skolebestyrelse og skoleledelse er tidligere blevet kontaktet af bekymrede forældre vedrørende de 

trafikale forhold omkring Risbjergskolen. Skolebestyrelse og skoleledelse deler fortsat denne be-

kymring og har i skoleåret haft endnu et møde med Vej & Park om hvordan skiltning og tilkørsels- 

og parkeringsforhold kan ændres specielt i morgentimerne hvor problemet synes størst, for at skabe 

sikker skolevej for alle. Senest er der den 7. juni 2021 udsend et spørgeskema fra Center for Skole 

og Uddannelse vi Aula.  

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

 

Skolebestyrelsen ønsker en opdatering af skolens kostpolitik, men afventer overordnet sundhedspo-

litik fra Kommunen. 

 

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. Men på 

grund af Covid-19 pandemien kunne vi ikke fejre på normal vis, så kontaktforældrene i hver klasse 

hjalp i stedet med at arrangere andre måder at vise vores taknemmelighed på fx ved at give tegnin-

ger, blomster og sende søde beskeder til lærere og pædagoger. 

 

I lighed med tidligere år beskæres skolens budget. På trods af at skolerne i Hvidovre generelt har 

lavere nettodriftsudgifter per elev end kommuner vi sammenligner os med og de udgifter som går til 

ledelse og administration er lavere end kommuner vi sammenligner os, så vil kommunen skære sko-

len gennem en rammebesparelse og oven i dette er der fortsat lederbesparelsen fra 2018/2019 som 

er gennemført fra 1. januar 2020. Skolebestyrelsen har skrevet høringssvar at vi finder disse forhold 

stærkt bekymrende og vi synes opgaver der er forbundet med skoleledelse groft undervurderes. 

 

Kommunen har desuden også lagt op til besparelser på specialundervisningsområdet. Skolebestyrel-

sen er bekymret for om der er penge nok til den nødvendige inklusion ikke blot på Risbjerg men på 

skoler i hele kommunen.  

 

Der er dog også et lille lyspunkt i skolens budget. Der blev i 2019/2020 afsat penge til bygning af 

sportshal på skolen i 2022-23 og disse penge er stadig med i budget 2020/2021. 
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Størstedelen af skolens budget går til lønninger. Skolebestyrelsen har anbefalet at hvis der kan fin-

des nogle penge i budgettet, skal det gå til at støtte medarbejderudvalgets ønsker, for at sikre det 

bedst mulige læringsmiljø og samtidig værne om vores skole. 

 

Hvis vi ser på den nationale trivselsmåling gennemført i januar til marts 2020 for Risbjergskolen 

fremgår det at der generelt er en høj tilfredshed blandt eleverne, men denne måling er foretaget før 

seneste budgetbesparelse.  

I sammenhæng med trivselsmålingen kan det nævnes at der er udarbejdet en ny antimobbe-politik 

som ligger på skolens hjemmeside. Trivsel er desuden fast punkt på dagsordenen på alle elevråds-

møder og der foretages mange aktive tiltag for at fastholde den gode trivsel på skolen for både ele-

ver og ansatte. 

Men samtidig er Skolebestyrelsen fortsat bekymrede for den udvikling, der er i besparelserne og 

den fortsat store interesse og tilgang af elever der er for Risbjergskolen, hvilket presser elevtallet på 

flere årgange. 

 

I maj og juni 2020 skrev skolebestyrelsen til Hvidovre Kommune for at udtrykke vores bekymring 

om det høje elevtal på Risbjergskolen. Primært i indskolingen. I oktober 2020 blev dette emne yder-

ligere drøftet med skolebestyrelsen på møde med direktør Susanne Bjerregaard og centerchef for 

skole og uddannelse Rene Rasmussen Sjøholm. Der er desværre ikke nogen nem her og nu løsning, 

men der arbejdes på en langsigtet plan for skoledistrikterne. Som jeg skrev i årsberetningen sidste år 

kan dette medføre ændringer i skoledistriktet mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen for at fast-

holde begge skoler som tre-sporet. Der arbejdes videre med dette i Kommunalt regi. 

 

Skoleåret 2019/2020 sluttede med at der blev indskrevet ekstra elever til de kommende 1. klasser, 

hvilket har betydet at denne årgang blev fire-sporet i skoleåret 2020/2021. Elev antallet forsætter 

med at være højt i indskolingen hvilket resulterer i at der i skoleåret 2021/22 vil være fem årgange 

med fire spor. Kommende 0. klasse, kommende 1. klasse, kommende 2. klasse, kommende 4. klasse 

og kommende 7. klasse. Da skolen er tiltænkt kun at være tre-sporet er de fysiske rammer for sko-

len nu presset helt ud. 

 

Risbjerg skolen har afprøvet mulighederne med mobilfri skole og det er efterfølgende besluttet at 

ophøje dette til en del af skolens ordensregler. Ordningen fungerer godt ifølge elevrådet og ifølge 

lærerne har det været en succes med elever der er mere nærværende i både undervisningen og pau-

serne. 

 

Endelig har Skolebestyrelsen på vegne af forældrehenvendelser ikke blot i år, men også tidligere år 

valgt at undersøge om Risbjergskolen skulle have en anden skolefotograf, hvilket er endt med et 

fravalg af Photocare i Hvidovre til fordel for Frandsen Fotografi. Skolebestyrelsen håber dette valg 

giver en højere kvalitet af skolefotos og dermed mindsker omfotografering og sikrer generelt højere 

tilfredshed. 
 
 

- - - o0o - - -  
 

Lige som min beretning sidste år vil jeg gerne gøre opmærksom på skolens følgeordning. Risbjerg-

skolen har haft dette i flere år og er relevant igen fra starten af næste skoleår, hvor ældre elever (6. 

klassetrin) kan følge de yngre i skole om morgenen. Denne ordning skaber gode relationer på tværs 

af årgange til gavn for både yngre og ældre elever. 

 

Jeg glæder mig til som formand at tage hul på et nyt skoleår til august, hvor skolen forhåbentlig en-

delig kan vende tilbage til de forhold der var før pandemien med en flokimmunitet i samfundet. 
 

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


