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1. Meddelelser  

A. Elevrådet – Der har været et elevrådsmøde - intet nyt 

B. Formanden – 3 henv. vedr. fokus på højt begavede elever og 1 henv. vedr. køleskab til 

madpakker. 

C. Skoleledelsen 

o Der er tildelt midler fra legepladspuljen til udskiftning af det faldunderlag, der fik 

anmærkning ved legepladstilsynet 

o På Økonomiudvalgsmødet (Hvidovre) d. 13.9. blev det besluttet at udsætte 

beslutningerne vedr. hallerne ved Langhøj- og Risbjergskolen, indtil 

Kommunalbestyrelsen har haft mulighed for at besigtige haller andre steder.  

o 2. møde vedr. ”Sikker skolevej” med deltagelse af medarbejdere fra 

administrationen sandsynligvis på novembermødet. SB er velkomne til at 

invitere enkelte yderligere deltagere fx elever, medarbejdere eller forældre, fx 

skolens trafikansvarlige.  

o Afslag vedr. Mat-mobilen,  

o Forældretilfredshedsundersøgelse er på vej. 

o Nye corona retningslinjer og anbefalinger fra 1.10.  

o Skolemaden har været forsinket den sidste uge. 

D. MED-udvalget – der har været en svag stigning i hændelser hvor elever har været 

voldsomme overfor personalet. 

E. SFO-forældrerådet – Der afholdes forældremøde på SFO’en onsdag den 13. oktober 

2021, hvor der nedsættes et forældreråd. 

F. Skolekontaktrådet – Der har været afholdt møde vedr. bl.a. sikre skoleveje og 

klubsamarbejde med div. skoler. Ledelsen orienterede om skolens samarbejde med de 

to tilknyttet klubber. 

G. Kontaktforældre – Værksteder på SFO – bliver drøftet på senere møde, hvor Morten 

Herrguth er deltagende.  

H. Andre – Intet. 

 

2. Kommunikationsstrategi gældende for Risbjergskolen  

➢ På baggrund af det udsendte materiale drøftes udkastet til 

kommunikationsstrategien 

Casper Lauridsen orienterede om, at der er en kommunikationsstrategi under 

udarbejdelse. 

Den skal efterfølgende præsenteres og kvalificeres for skolens pædagogiske udvalg 

inden den kommer tilbage til endelig færdiggørelse.   

Udkastet og forskellige problematikker blev drøftet.  

Forslag om at der bliver udsendt et lignende skriv fra center for skole og 

uddannelse.   

 

3. Skolebestyrelsens budgetanbefalinger ift. skolens driftsbudget (jf. årshjul) 

➢ Ønskede indsatsområder 2022 

Lis Apitz orienterede om, at lærere og ledelse i nær fremtid skal mødes til drøftelse 

af driftbudgettet.  

Skolebestyrelsens input til budgetønsker:  

Devices, aflåste skabe til devices til 2. årgang og efteruddannelse af lærere og 

pædagoger vedr. digital dannelse og motorik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Elevernes læring og trivsel (pba forældrehenvendelse)                                 

➢ Kommunens pædagogiske arbejdsgrundlag 

o LP (LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne 

baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børn 

og unges trivsel, udvikling og læring) 

o Klasseledelse (Klasseledelse handler om lærerens evne til at lede 

undervisningen, sætte klare mål for elevernes undervisning og 

gennemføre en lektion uden uro, der forstyrrer undervisningen) 

o ICDP (ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge 

kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets 

grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, 

samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne 

præmisser) 

➢ Orientering og drøftelse om hvordan disse tre områder har indvirkning på 

elevernes læring og trivsel på Risbjergskolen 

➢ Drøftelse om hvilke områder der evt. fordrer ekstra fokus 

 

 

Lis Apitz orienterede om LP-modellen, klasseledelse og ICDP. 

Casper Lauridsen orienterede om, at ledelsen på årets kvalitetssamtale drøftede brugen og 

udviklingen af feedback.  

Vi har ændret strukturen på teamudviklingssamtaler, med henblik på at have mere fokus på 

teamsamarbejde og udvikling af feedback-kultur.  

Hvert team har desuden aftalt fokusområder ud fra elevernes besvarelse i trivselsundersøgelsen. 

På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der en overordnet handleplan vedrørende 

skolen. 

Fokus på overgangen fra daginstitutioner til 0. klasserne blandt andet ved at der er AKT’er 

(adfærd, kontakt og trivsels lærere) hver uge til at lave trivselsarbejde.  

7.-9. årgang har MOT (Trivselsforløb). Vi har flere og flere elever, som kommer på Cool kids (tilbud 

for børn med angst). Vi er i gang med at udvikle et forebyggende forløb til 4.-5. årgang.  

Casper orienterede desuden om diverse indsatser i ressourcecenterregi, herunder muligheden for 

at holddele på årgangene med ekstra ressourcer fra ressourcecenteret.  

Lis Apitz orienterede om ordblindecafe, 2 lærere er undervejs til at blive uddannet til 

ordblindekoordinatorer.   

Der er tiltænkt en lignende indsats i forhold til de højt begavede elever. 

På teamudviklingssamtalerne drøftes med ledelsen de fælles regler på årgangen og hvilke andre 

klasseledelsestiltag der benyttes. 

Hovedlærerne på klasserne har fået tildelt tid til elevsamtaler samt deltagelse i et mindre 

klassearrangement. 

 

 

 



5. Eventuelt                

Lis Apitz orienterede om, at der er køleskab på øverste etage samt at der kommer et 

køleskab til 1. sal.  

Der blev spurgt til hallen ved multibanen – emnet tages op på et senere 

skolebestyrelsesmøde. 

 

6. Den lukkede del af dagsordenen                                                          

 

 
 


