
 

 

 

 

Hvidovre d. 13.12.2022 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag d. 13.12. 2022 kl. 17.00 – 19.00  

 
 
Mødeleder: Carsten Gutfeld Telling. 
Ledere: Lis Apitz og Tania Kristiansen. 
Referent: Tina Cofrancesco (1-5) og Tania Kristiansen (6-10). 
Tidsholder: Søren Krog Nielsen. 
 
Forældrerepræsentanter.: Christian Løn (Otto 0C), Søren Krogh Nielsen (Christian 0B & Nanna 
2B), Katrine Høybye Frederiksen (Ester 9A & Albert 5A), Julie Iben Rothe (Johanne 8D), Carsten 
Gutfeld Telling (Robert 5C & Conrad 0A) og Josefine Berg (Carla 5A, Leonora 3A). 
 
SFO forældrerådsrepræsentant: Mette Rye Andersen (Andrea 2C). 
 
Elevrådsrepræsentanter: Elevrådsmedlem Fiona 9B. 
Medrepræsentanter: Peter Teglskov. 
 
Afbud: Thea Zumberi Traulsen (Isak 0B & Elias 3C), Flemming Bech og elevrådsmedlem Nicklas. 
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Venlig hilsen 
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O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

 

 

1. Orientering om udskiftning i bestyrelsens forældrevalgte (O) 

Charlotte Strandfelt har valgt at træde ud af skolebestyrelsen. Josefine Berg er tiltrådt. En kort 

præsentation af skolebestyrelsens medlemmer.   

 

2. Elevrådet (O)                                                                                                                    
Orientering om afholdte møder og hvad eleverne i øvrigt er optaget af. 
På seneste møde blev der talt om ønsker til skolebestyrelsen. Næste møde er midt januar 

2023.  

3. Meddelelser (O)                                                                                                                

A. Formanden: Intet nyt at berette. 

 

Busrute 134: 

Spørgsmål: Respons vedrørende Skolebestyrelsens skriv angående den nye busrute 

134? 

 

Svar: ”Afventer fortsat svar på henvendelse”.  

Beslutning: Søren udarbejder rykkerskrivelse (sendt den 15.12.2022.) 

 

B. Skoleledelsen:  

Samtaler til den ledige lærerstilling afholdes onsdag den 21/12.2022. Flere kvalificerede 

ansøgere. Søren deltager i samtalerne.  

 

#digitalpæn skolekonkurrence 2022. 

5A har vundet Telenors #digitalpæn skolekonkurrence 2022. Flere end 8.000 elever 

over hele landet deltog. Præmien lød på 10.000 kr. Se 5As flotte vinderfilm her: 

https://www.telenor.dk/om-telenor/vores-ansvar/digitalpant/for-elever/ 

  

Julehygge i december: 

Banko. Lis og Tania trækker dagens tal sammen med ”dagens klasse”. Klasserne kan 

se tallene via videofilm på AULA.  

 

Julekoncerter.  

Der har været afholdt flere hyggelige julekoncerter med og uden forældre.  

 

Luciaoptog.  

Fine luciabørn gik optog i skolegården Luciadag d. 13/12.22 til glæde for de mange 

fremmødte forældre.  

 

Udfordringer med hærværk på skolen. 

Desværre foregår der hærværk på elevtoiletter samt skolens øvrige inventar/møbler i 

skoletiden. Fx døre der sparkes op og derved bliver ødelagt. Dette er dyrt i reparationer 

mv.  

 

Der opkræves erstatning, hvis skolen finder ud af hvem der står bag.  

 

Skolen opfordrer til en snak i hjemmet om problematikken.  

 

 

https://www.telenor.dk/om-telenor/vores-ansvar/digitalpant/for-elever/


 

 

Ressourcecenter. 

Der er stort pres på vores ressourcecenter. Flere elever har brug for en til en støtte.  

 

Minikursus for skolens faste vikarer.  

Klasseledelse og ideer til opgaver var bla. på dagsorden. 

Positiv respons fra vikarerne.  

Kurset gentages efter sommerferien 2023. 

 

Aften-julebal for 7.-9. årgang d.21/12.2022. 

Traditionen tro afholdes der aften-julebal for eleverne på 7.- 9. årgang. Grundet den 

lange skoledag d.21/12.2022 skal 7.-9. årgang ikke møde d. 22/12.2022.    

 

 

C. MED-udvalget: 

Institutionens tildelte økonomi næste skoleår betyder, at det er nødvendigt at være 

opmærksom på besparelsesmuligheder. 

Nyt styresystem ift arbejdsmiljø og anmeldelse af arbejdsskader 

APV-undersøgelse: der har været drøftelser om bla. indførelse af 

stillerum/stilleområder, gummilister ved dørene, ”Riv/krads- anmeldelser” samt 

sikkerhedsprocedure ved ulykker, da skolen ikke længere har kaldeanlæg. 

 

D. SFO-forældrerådet:  

Forældremøde i november.  

Desværre ikke stort fremmøde trods mange forældre har efterlyst mere information. 

God feedback fra forældre vedrørende forældremødet. 

 

Fritidsaktiviteterne er nu slut. God feedback fra forældre. 

 

Mappe til nye SFO-forældre: 

Der er ved at blive udarbejdet en ”velkomstmappe” med nyttige informationer til nye 

SFO- forældre.  

 

Forældrekaffe i SFO 12/1.2023. 

For alle forældre. SFO-forældrerepræsentanter samt Morten deltager.   

 

E. Skolekontaktrådet: 

Intet nyt. 

 

F. Kontaktforældre: 

Intet nyt. 

G. Andre 

 

4. Høringssvar ift. ”Evaluering og revidering af principper for justering af distriktsgrænser” (bilag) 
(D & B)                                                                                                                               

• Det skal besluttes, om der ønskes at afgives høringssvar og i givet fald hvilket indhold 

mv. 

 

En snak om klare definitioner og prioriteter. Enighed om at det er svært. God og 

konstruktiv snak herom.  

 



Beslutning: Carsten udarbejder et høringsudkast start uge 51, der udsendes til SB til 

kommentering og tilføjelser. Deadline for fremsendelse af høringssvar er d. 6/1.2023.  

 

5. Vedtagelse af skolens budget (bilag) (jvf. årshjul) (D & B)   
Lis gennemgik det forventede regnskab for 2022 samt budget for 2023. 
 
Bussen 
Tiltag for at beholde Bussen? Der er fra kommunen tildelt økonomi til bussen frem til 
sommerferien).  
Beslutning: Nedsætning af arbejdsgruppe bestående af Søren og Christian. Søgning hos div. 
fonde samt skriv til kommunen om vigtigheden af bussen, nu hvor skolen er udfordret på 
faglokaler.  
 
Skolens 70 års fødselsdag 
Markeres i september 2023  
Udvalg bestående af ansatte. 
 
Skolebestyrelsen godkendte budgettet.  
                                              

 
6. Forretningsordenen for skolebestyrelsen (bilag) (jvf. årshjul)                                           

• Drøftelse og beslutning om forretningsordenen skal revideres. 

• Julie undersøger om der er grund til tilrettelser, f.eks. ift r §4 stk. 12. Julie udfærdiger i 
givet fald et forslag,der fremsendes inden næste møde, så man kan forberede sig.  
 

7. Principperne for skolens virksomhed (ses på skolens hjemmeside) (jvf. årshjul)  

(D & B)                                                                                                                               

• Drøftelse og beslutning om principperne skal revideres: 

o – og i givet fald udarbejder en plan for dette arbejde 

• Nuværende principper: 

o Fælles arrangementer for elever i skoletiden  

o PLC  

o Samarbejde mellem skole og hjem  

o Skolefritidsordningens virksomhed  

o Uddannelsesvejledningen  

o Undervisningens organisering  

o  

• Kunne det være interessant at udarbejde et princip om trivsel for elever?  

Finde eksempler fra andre skoler og tage det op igen fx på næste møde. 

• Princippet vedr. Skolefritidsordningens virksomhed bør revideres. 

 

 

8. Prioriteret liste over hvilke emner/områder bestyrelsen skal arbejde med (D & B)    

• Uprioriterede emneområder: 

o Trivsel 

o Fysiske rammer fx hal ift. elevtal 

o Hans Henriks forslag til anderledes undervisning 

o Ændring i max antal elever i klasserne (lovgrundlaget på max 26 elever pr 

klasse) – genansøgning af dispensation, hvis klassekvotienten skal bevares 

o Trivselsrummet – orientering fra RC ift. de elever, som ikke trives. 

 

• Tidligere har SB drøftet at nedsætte arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til videre 

bearbejdelse i SB. hvor gruppen præsenterer deres plan og derefter forkastes det eller 

vedtages.  

• Søren udfærdiger et excell ark, der udsendes, så SB-medlemmerne kan melder sig på. 

 

https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/xc1ezslj/flles-arrangementer-for-elever-i-skoletiden.pdf
https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/edfnyquw/plc.pdf
https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/4boflkwg/samarbejde-mellem-skole-og-hjem.pdf
https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/a2ydua00/skolefritidsordningens-virksomhed.pdf
https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/nw2m2tk1/uddannelsesvejledning.pdf
https://risbjergskolen.hvidovre.dk/media/ilkh00ry/undervisningens-organisering.pdf


 

       

 

9. Eventuelt (O)    

Der er fortsat en del elever, såvel elever fra Risbjergskolen og andre skoler, der opholder sig 

på skolens område om aftenen og i weekenden. Det er helt i orden, når det foregår på en tryg 

og ordentlig måde, men til tider foregår der uhensigtsmæssige aktiviteter. Skolens forældre på 

4.-9. årgang er orienteret er orienteret om dette, SSP og klubberne ligeledes. 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                              

  

 

 

 


