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Hvidovre d. 23.8.2022 

 

Referat ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 1.9. 2022 kl. 17.00 – max. 18.30 

Deltagere 
Forældrerepræsentanter.: Carsten Gutfeld Telling, Christian Løn, Thea Zumberi Traulsen, Søren 
Krogh Nielsen, Katrine Høybye Frederiksen, Charlotte Strandfelt og Julie Iben Rothe.  
 
Medrepræsentanter: Pædagog Peter Teglskov og Lærer Flemming Bech 
 
Elevrepræsentanter: deltog ikke. 
 
Ledere: Lis Apitz og Casper Lauridsen. 
 
Mødeleder: Carsten Gutfeld Telling 
Tidsholder: Charlotte Strandfelt 
Referent: Tina Cofrancesco 
 
 
Afbud: ingen afbud. 
 
 
Dagsorden 

 

1. Høring vedr. evt. skoledistriktændringer  

                                                                    

a. Drøftelser pba. afholdt møde med forældregruppe 23.8. og borgermødet 31.8. 

 

Der blev givet en orientering om borgermødet den 31.8.22 og ligeledes en orientering om de 

drøftelser der fandt sted på mødet, med eventuelle kommende forældre den 23.8.22.  
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Punkter der blev drøftet ift. udarbejdelse af høringssvar:  

• Fejl og mangler i data vedr. model til nye skoledistrikter. Forvaltningen udarbejder ny 

model. 

• Ønske om nyt høringssvar på den nye model 

• Beskrivelse af behov for pædagoger i sfo´en og indskolingen ift. budgetforslag om 

besparelser på området. 

• Nærhedsprincippet. Relationer til kammerater 

• For og imod et ønske om at udskolingen skal bibeholdes på skolen eller ej. 

• For og imod søskendegaranti ift. børn, som har fået plads på skolen til trods bopæl ude 

for skoledistriktet.  

• Mangfoldighed 

• Stort pres på faglokaler, hvilket er et stort problem nu, og endnu større problem om få 

år. Der skal ske noget nu. 

 

Forslag: Etablering af møder med SB-formand fra Risbjergskolen, kommunens andre SB-formænd 

og politikerne for et tættere samarbejde?  Der er god erfaring fra andre kommuner med møder som 

disse. 

 

 

b. Beslutning vedr. udarbejdelse af høringssvar 

Udarbejdes et oplæg til et høringssvar, som sendes til SB-medlemmerne.  

  

Høringsdatoen er den 9/9.2022. Den 25/10.22 skal kommunalbestyrelsen melde et svar ud. 

 

 

 

2. Lærerstuderende ansættes til varetagelse af faste lektioner                                     

 

Ledelsen orienterede om de store udfordringer, der er i forbindelse med rekruttering af lærere med 

rette kompetencer. Skolen har tilknyttet nogle lærerstuderende, som har faste lektioner i fag som 

de har afsluttet på Professions Højskolen.  

 

Ledelsen orienterede ligeledes om, at lærerne er organiserede i årgangs- og fagteam, hvor der 

blandt andet foregår faglig sparring. Desuden har skolen faglige vejledere som mentorordninger 

der understøtter nyansatte mf.  

 

.  

Punkt til møde den 13.10.22: Opfølgning af vikarsituation.  

 

 

Slut kl.19.10. 


