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Hvidovre d. 9.8.2022 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDEREFERAT 
Tirsdag d. 9.8. 2022 kl. 17.00 – 20.10 

 
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: Endnu ikke valgt 
 
Ledere: Morten Herrguth Jensen, Casper Lauridsen, Tania Kristiansen og skoleleder Lis Apitz. 
 
Referent: Tina Cofrancesco. 
 
 
Afbud: Ingen afbud. 
 
 
Dagsorden 

 

1. Præsentationsrunde  

2. Kort introduktion til skolebestyrelsesarbejdet  

3. Konstituering af bestyrelsen  

4. Meddelelser  

 

5. Evt. ændringer i skoledistrikterne 

6. Kommunalt budget 2023 

7. Fejring af FN´s internationale lærernes dag (5. oktober) jf. årshjul  

8. Eventuelt  

9. Den lukkede del af dagsordenen  
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O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

 

1. Præsentationsrunde (O)                                                                                                          

Kort præsentation af alle mødedeltagere.  

 

2. Kort introduktion til skolebestyrelsesarbejdet (O & D)                                                             

a. Forretningsorden for Risbjergskolen. Gennemgang af enkelte punkter.  

§1 stk. 2. Der tales ikke om enkelte personer. 1.3. Elever må ikke deltage, når der tales om 

personalesager. 4.6: Beslutningsdygtige, hvis mere end halvdelen af bestyrelsen er 

tilstede. Ledelse og sekretær er ikke bestyrelsesmedlemmer, men har sekretariat funktion. 

 

14. september er bestyrelsen inviteret til at deltage i oplæg om hvad det indebærer at sidde 

i en skolebestyrelse.  

 

b. Hvidovre styrelsesvedtægt vedr. skolebestyrelsen. 

 

c. Orientering fra medlemmer af bestyrelsen, der også var medlemmer i forrige periode: 

Skolebestyrelsen ønsker at tiden bruges fornuftigt og ikke blot være modtager af 

information fra ledelsen, men at indgå i diskussioner.  

Carsten informerede om skolens årshjul. Der er plads til tilføjelser samt til eventuelt at flytte 

rundt på begivenheder, så frem at dette besluttes. 

 

Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem formanden og skolelederen.  

 

d. Orientering fra ledelsen: 

Medlemmer af skolebestyrelsen repræsenterer hele skolens forældregruppe og ikke kun 

egne klasser. 

 

Husk tavshedspligt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen (B)                                                                                               

a. Valg af formand. Inden den nye formand blev valgt, var der en kort beskrivelse af 

formandens arbejde. Opgaver er blandt andet: udarbejdelse af dagsorden i samarbejde 

med skolelederen, at stå som afsender på høringssvar at informere om 

skolebestyrelsesmøder til øvrige forældre på AULA samt at skrive årsberetningen.  

Carsten Gutfeld Telling blev genvalgt og fortsætter som formand. Formanden vælges for en 

periode af fire år.  

 

b. Valg af næstformand. 

Primært suppleant for formanden i tilfælde af fravær. Både at være formand samt 

næstformand er meget uformelt.   

Søren Krogh Nielsen blev valgt som næstformand. 

 

c. Valg af repræsentant til Skolekontaktrådet. 

Skolekontaktrådet består af repræsentanter fra politikere, pædagoger, ledere, fælles 

elevråd samt andre skolebestyrelsesmedlemmer. Mødes ca. fem gange årligt. Seneste års 
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indsats har blandt andet været at gøre det mere spændende at sidde i Skolekontaktrådet 

samt at meningsudveksle med andre medlemmer af Skolekontaktrådet. 

Søren Krogh Nielsen blev valgt som ny repræsentant til Skolekontaktrådet. 

 

d. Valg af kontaktforældere-kontakt 

Repræsentanten er blandt andet bindeled mellem kontaktforældre og bestyrelsen. 

Videreformidle og viderebringe gode idéer og fif til andre kontaktforældre – særligt i de små 

klasser. Tidligere har der fx været fælles kontaktforældremøde på tværs af årgangene.  

Thea Zumberi Traulsen blev valgt som ny kontaktforældre-kontakt.  

 

4. Meddelelser (O)   

 

A. Elevrådet. 

Repræsentanterne endnu ikke valgt og derfor ikke tilstede. 

  

B. Formanden. 

Carsten Gutfeld Telling har modtaget to henvendelser vedr. Google/Chromebooks samt 

henvendelse vedr. ændring af skoledistrikter. 

 

C.   Skoleledelsen 

• Der er pr.02.08.2022 indskrevet 84 elever på 0. årgang.  

Forældremøde for 0. klasseforældre onsdag 10/8.2022 kl.16.00. 

 

• Ledelsens ansøgning om dispensation vedr. elevantallet i skoleårets 0. klasser er 

imødekommet. 

 

• Halbygningerne på Langhøjskolen og Risbjergskolen er udsat til 2026. 

Det er stadigt et stort ønske at få en hal, da denne kan være med til at løse problematikken 

om manglende lokaler på skolen, da hallen også vil indeholde teori/undervisningslokaler.  

 

• Ansøgningen om deltagelse i forsøget med karakterfrihed er imødekommet. 

Undervisningsministeriet (UVM) har udvalgt Risbjergskolen. Faglig leder Tania Kristiansen 

samt en lærerrepræsentant skal til orienteringsmøde hos UVM inden længe. Skolen har 

endnu ikke sagt ja, men er sikret en plads, hvis skolen ønsker dette. Første år er udvikling 

og test-år.  

 

• Datatilsyn ift Google/Chromebooks 

Lis Apitz orienterede om situationen. Intet er afklaret. Nyt skriv fra René Rasmussen 

Sjøholm Sjølund er dags dato 9/8.2022 sendt til forældre på AULA. Der bliver arbejdet på 

højtryk for en afklaring. Ekstra skærpet opmærksomhed på at der bliver lukket for adgang 

for tidligere medarbejdere.  

 

 Flemming Bech har møde med de øvrige tillidsrepræsentanter fra kommunens skoler den 

10/8.2022. 

 

• Ekstra info fra Lis Apitz. 

Skolen skilt er blevet stjålet. Vi ønsker et nyt skilt i samme stil. Det har desværre ikke været 

muligt at finde en skiltemager, som kan lave et magen til. Skolen leder forsat efter en 

skiltemager til opgaven. Lykkedes det ikke at få lavet et magen til, vil der kommet et i et 

andet design. 
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D.   MED-udvalget 

Flemming Bech orienterede om medarbejder udvalg. Der er møde om 14 dage.  

 

E.    SFO-forældrerådet. Næste møde er ikke fastlagt, men der arbejdes på at det bliver slut 

august/start september.  

F.    Skolekontaktrådet – Der er endnu ikke afholdt møde. 

G.   Kontaktforældre. Casper Lauridsen etablerer kontakt mellem Hans Henrik, tidligere 

kontaktperson mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre og Thea Zumberi Traulsen. 

H.   Andre: Intet 

 

5. Evt. ændringer i skoledistrikterne (D)                                                                                      

Risbjerg er 50% overbelagt. Skolen samt skolebestyrelsen har længe råbt op om de store 

udfordringer der i den forbindelse opstår (bl.a. manglende faglokaler) og blandt andet på baggrund 

af dette, er der evt. ændringer i skoledistriktet.  

 

Formand Carsten G. Telling har modtaget en henvendelse fra en forældregruppe til kommende 

skolestartere vedrørende evt. ændring i skoledistriktet. Forældregruppen ønsker et dialogmøde 

med medlemmer af Risbjergskolens bestyrelsesmedlemmer herom. 

 

Spørgsmål: Ønsker skolebestyrelsen at gå i dialog med forældregruppen?  

Svar: Der er enighed om, at et møde med forældregruppen vil være en god ide. 

 

Carsten inviterer fem forældrerepræsentanter til at deltage i et møde tirsdag den 23/8.2022 i 

tidsrummet kl.18.00-19.00. Skoleleder Lis Apitz deltager i mødet efter ønske fra skolebestyrelsens 

medlemmer.  

 

Der er forældremøde onsdag den 9/8.2022 for skolens 0.klasses forældre, hvor forældrene kan få 

svar fra ledelsen vedr. baggrunden for ansøgningen af dispensationen. Skoleledelsen bliver så 

længe at der er spørgsmål.  

 

Der er planlagt borgermøde vedrørende evt. distriktsændringer den 31/8.2022 samt KB-møde den 

27/9.2022.  På KB-mødet 25/10 vil KB endeligt beslutte fremtidige skoledistrikter og senest 1. 

november skal skoledistrikterne meldes ud. 

  

 

6. Kommunalt budget 2023 (D & B)                                                                                             

 

• Materiale vedr. kommunalt budget 2023 er udsendt. Høringssvar den 12/8.2022 samt 

19/8.2022. 

 

Beslutning: Pga. den korte høringsfrist sender formand Carsten Gutfeld Telling et kort 

høringssvar vedr. punk 46-57.  Efterfølgende udarbejdes et mere fyldestgørende 

høringssvar, som sendes senest den 19/8.2022. 
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7. Fejring af FN´s internationale lærernes dag (5. oktober) jf. årshjul (D & B)                             

a. Gode erfaringer og råd viderebringes til den nye bestyrelse. 

Carsten skriver ud til alle forældre på AULA vedr. dagen. 

 

b. Justering af årshjulet. 

 

8. Eventuelt (O)  

Generation Guld ønsker, at skolen via Aula udsender flyers vedr. velgørenhedsløbet 28. august 

2022. Beslutning: Da Generation Guld bl.a. samarbejder med Hvidovre kommune imødekommes 

ønsket om formidling. 

 

 

Forslag til emner til kommende møder: 
• Trivselsindsatser - klasse/årgangsvis og skolen overordnet 

  
 


