
 

 

 

 

Hvidovre d. 3.5.2022 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

Tirsdag d. 10.5. 2022 kl. 17.00 – max. 20.30  

 
Mødeleder: Lis Apitz 
Deltagende faglige leder & referent: Tania Kristiansen 
Tidsholder: Carsten Gutfeld Telling 
 
 
Mødeleder: Lis Apitz 
Deltagende faglige leder & referent: Tania Kristiansen 
Til stede: 
Carsten Gutfeld Telling, Hans Henrik Velling, Kathrine Høybye Frederiksen, Josefine Berg, Rikke 
Peters, Peter Teglskov, Flemming Bech, Lis Apitz, Tania Kristiansen 
 
Afbud:  Charlotte Strandfeldt, Julie Rothe, Andreasz og Mathias (elevrødder) 
 
 
Dagsorden 

 

1. Meddelelser  

2. Elevrådets ønsker til ændringer  

3. Forældretilfredshedsundersøgelsen, efterår 2021  

4. Kommende SB-møde  

5. Evaluering af arbejdsfordelingen  

6. Eventuelt  

7. Den lukkede del af dagsordenen  

 

 

Venlig hilsen 

Carsten Gutfeld Telling   Lis Apitz  
Formand for skolebestyrelsen  Skoleleder 



O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

 

1. Meddelelser (O)                                                                                                        

A.    Elevrådet  - intet  

B.    Formanden 

Ros for afholdelse af valgmødet på trods af manglende fremmøde fra forældrene.  

Høringsforslag ift. læseklasserækken og sproggruppen. 

C.   Skoleledelsen 

• SB-valg: SB vælges ved fredsvalg og konstitueres ved første SB møde i skoleåret 

22/23. 

• 4. d vundet 4. årgangs delen af kommunens atletikstævne for 4. og 5. årgang. Det 

betyder, at klassen skal videre til landskonkurrencen i Billund. 

• Det forventes, at arbejdet med at etablere flere toiletter på Risbjerg og 5 andre skoler 

udføres fra februar 2023 – august 2023. Rækkefølgen kendes ikke. Det vides heller 

ikke hvor og hvordan toiletterne etableres på skolerne. 

• Lis har sammen med en del af kommunalbestyrelsen, direktionen og andre været på 

rundtur til fire idrætshaller: Greve Gymnasium, Albertslund Multihal, Ejby hallen og 

Rødovre Stadionhal. Der udarbejdes et nyt forslag, der giver grundlag for høring og 

politisk beslutning.  

• Der er indgået aftaler om oplæg på to af næste skoleårs tre fællesmøder for lærere og 

pædagoger: 

o Skolen uden skæld ud 

o Fra stress til trivsel 

• Prøvehandling 22/23: Fire ”flexdage” i uge 41 op til motionsdagen, hvor der arbejdes 

årgangsvist - Teamet bestemmer selv, hvad indholdet skal være. 

Elever og lærere har ”normalt lektionsantal” disse fire dage, men der kan ske 

omlægning. 

• Næste featureuge er OL-uge, så ugen er rykket frem til uge 17. 

 

 

 

D.   MED-udvalget 

• Intet møde siden sidste SB-møde 

E.    SFO-forældrerådet 

• Forældrekaffe d. 25.4, men intet møde siden sidst. Stille og roligt og hyggeligt. Næste 

møde d. 19.5 

F.    Skolekontaktrådet 

Intet siden sidst – næste møde d. 2. juni 

G.   Kontaktforældre 

Intet 

H.   Andre 



Intet 

2. Elevrådets ønsker til ændringer (O & D)                                                                                  

• Elevrådet har fremsendt 14 udspecificeret ønsker til skolebestyrelsen (bilag) 

• Skoleledelsen giver en kort status vedr. situation og muligheder 

• Bestyrelsen drøfter elevrådets ønsker og ledelsens status   

Punktet er udskudt da elevrådsrepræsentanterne ikke var til stede. 

 

Pause 20 min 

 

 

3. Forældretilfredshedsundersøgelsen, efterår 2021 (D & B)                                                     

• Bilag udsendt tidligere.  

Fin svarprocent ift de andre skoler, men det er lavt.  

• Den skal offentliggøres på hjemmesiden, men vi afventer en opdateret udgave. Der er 

kommentarer fra forældrene, som ikke offentliggøres, da man genkende fx personale eller 

klasser. 

• SFO forældreråd har møde i næste uge, her kan undersøgelsen drøftes. 

• Ledelsen udarbejder handleplaner i samarbejde med skolebestyrelsen 

Flg. områder skal vi have fokus på: 

Fokus på at udskolingsniveau (hos os de ældste elever) skal løftes til samme niveau som 

grundskolens, så tilfredsheden bliver større i ældste afdeling. 

• Undersøgelsens resultater blev drøftet i skolens Pædagogiske Udvalg d. 24.3. Udvalget 

foreslår to fokuspunkter, som grundlag for handleplanerne: 

o Børnenes trivsel 

Elevrådet kan være en del af dette. Vi bør afvente elevtrivselsmålingen. 

Vi har MOT hos de ældste elever, vi har forløb for de yngste – og vi bør også 

igangsætte forløb for mellemtrinnet – 5. -6. klasse. AKT forløb i skiftet fra 5. til 6. 

klasse Evt. allerede fra slut 5. klasse.  

o Kommunikation  -  Der skal fortsat sendes information ud til alle forældre. 

Opfordring til et nyhedsbrev. Også på klasseniveau. Der varierer meget, hvor 

meget der kommunikeres. Det er godt, når der et godt flow i kommunikationen. 

Updates er gode. Ugeplaner, som er velskrevet, er gode. ”Har du talt med dit 

barn i dag?” – er også kommunikation. Jo mere engageret man er, jo mere 

information søger man. I de ældste klasser bruges Meebook en del, hvor 

eleverne selv kan finde deres opgaver med videre. Mangler forældrene 

information fra skolen – SB kan spørge? Man kan evt. også spørge 

kontaktforældrene til et møde. Mere fokus på klassekommunikation.  

       

 

 

4. Kommende SB-møde (D & B)                                                                                                  

• Mødet d. 16. juni er sidste i nuværende valgperiode 

o Særlige punkter til dagsordenen: 

Evaluering af SBs arbejde – gode råd og forslag videregives til den nye SB. 

Hængepartier ligeledes.  

 

o Afslutning -. Dagsorden først og mad efterfølgende. 

 

5. Evaluering af arbejdsfordelingen (jf årshjul) (O)                                                                      



• På nuværende tidspunkt kan arbejdsfordelingen ikke slutevalueres, men der foretages en 

midtvejsevaluering. Lis og FB regner på lærernes timer pt.  

• Status ift mulighed for at oprette kor kommende skoleår (spg. fra bestyrelsesmedlem) Vi 

håber på at kunne oprette et kor i det kommende skoleår. 

• Ansøgningsfristen til de opslåede stillinger udløb 9. maj og der afholdes 

ansættelsessamtaler 12. og 16. maj. Herefter går arbejdsfordelingen ind i den afsluttende 

fase. Vi mangler lærere på fx 1. årgang og vi har samtaler på torsdag og på mandag. Vi har 

modtaget 40 ansøgninger, hvilket er fint.  

 

6. Eventuelt (O)                                                                                                     

Skoledistrikter – høringssvaret udskudt, der skal flere forslag til distrikter. Fokus på 3 sporede 

skoler, mere ligelig fordeling socioøkonomisk på skolerne samt sikre skoleveje. Vi afventer. 

Miniskove på skolerne – der er modtaget mails om det, og Lis har kommunikeret med dem om det. 

Græsset er ikke vores, men tanken er fin og Lis tager det op med gartnerne.  

Følgeordning - kommer det igen? Tania spørger igen. Hvis ikke det etableres, laver vi vores egen 

følgeordning. 

Der er pt 83 indskrevne børn på kommende 0. årgang.  

Skolen har ikke klasselokaler til at opstarte med fire klasser endnu engang, hvis det skulle blive 

tilfældet. Lis har drøftet dette med René.  

 SB drøfter fordele og ulemper ved hhv. 3 og 4 klasser på årgangen. 

 

  

Forslag til emner til kommende møder: 

 
• Trivselsindsatser - klasse/årgangsvis og skolen overordnet 

  
 
Slut kl. 20.20 


