
 

 

 

 

Hvidovre d. 28.10.2022 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag d. 13.10. 2022 

 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter.: Christian Løn (Otto 0C), Thea Zumberi Traulsen (Isak 0B & Elias 3C), 
Søren Krogh Nielsen (Christian 0B & Nanna 2B), Katrine Høybye Frederiksen (Ester 9A & Albert 
5A), Charlotte Strandfelt (Rasmus 8B & Karen Mathilde 5B) og Julie Iben Rothe (Johanne 8D). 
SFO-forældrerådsrepræsentant: Mette Rye Andersen (Andrea 2C). 
 
Medrepræsentanter: Pædagog Peter Teglskov og Lærer Flemming Bech 
 
Ledere: Lis Apitz og Morten Herrguth Jensen. 
 
Mødeleder: Søren Krogh 
Tidsholder: Katrine Høybye Frederiksen 
Referent: Tina Cofrancesco 
 
 
Afbud: Carsten Gutfeld Telling (Robert 5C & Conrad 0A) 
Elevrepræsentanter: Ikke tilstede.  
 
 
Dagsorden 

1. Velkommen til elevrådsrepræsentanterne og introduktion til SB  

2. Meddelelser  

3. Økonomistatus  

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

5. Tilbagemelding ift. elevtrivselsindsatser  

6. Skolebestyrelsens arbejde indeværende valgperiode  

7. Eventuelt  

8. 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. Velkommen til elevrådsrepræsentanterne og introduktion til SB (O)   

Præsentation af SB-medlemmer og personale.      

Elevrådsrepræsentanterne deltog ikke i mødet. Præsentation og introduktionen blev gennemført ift. 

SFO-repræsentanten. 

                          

2. Meddelelser (O)  

A. Elevrådet: 

Ingen meddelelser. 

 

B. Formanden: 

Intet at berette. 

 

C. Skoleledelsen: 

Legepladstilsyn: 

Der har været Legepladstilsyn, og på baggrund af dette tilsyn er der igangsat reparationer mv.  

 

Forældreråd SFO 

Der er fremover forældrerådsmøde i SFO ugen op til SB-mødet. Dér aftales det bl.a. hvilket 

emner der skal bringes videre til SB møde ugen efter. 

 

Flexdage 

Der afvikles fire ”flexdage” op til motionsdagen. Elevernes mødetid er som udgangspunkt 

uændret, men der kan ske rokeringer, så ledes at der f.eks.er mulighed for samarbejde på 

årgangen. Indholdet og dagenes struktur aftales i årgangsteamene 

 

 

D. MED-udvalget 

• Har omkring 2 mio. til undervisningsmidler. 

• Budgetansøgninger slut november 

• Evaluering af personaleudflugten 

• Trivsel. Fokuspunkter: støj og træk. Der arbejdes på dørpumper og/eller gummilister på 

dørene.  

 

E. SFO-forældrerådet 

Tilbagemeldinger på første aktivitetsrunder. 

Forældrerådsmøder afholdes 10 gange årligt. Hidtil har det været 6 gange årligt.  

Ønske fra SFO-forældre:  

Besked om Lærernes dag i bedre tid fremover, så flere forældre kan nå at planlægge og 

deltage. Aftale: Thea er tovholder og laver fremover et skriv til alle forældre, så de informeres i 

bedre tid.  Ønske fra forældrene: at bringe forældrene mere i spil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Skolekontaktrådet 

Konstituering af formand. 

Næste møde er 24/11. 2022. Charlotte deltager, da Søren er forhindret i at deltage. 

 

 

G. Kontaktforældre 

Thea er i kontakt med Hans Henrik for sparring. 

Beslutning: Punktet sættes på til næste SB-møde.  

 

 

H. Andre 

 

 

3. Økonomistatus (O)   

Hensætte for samlet omkring 630.000kr. Beløber er siden blevet ændret til 640.000kr. Der skal 

spares ca. 5 mio. samlet alle skoler i Hvidovre. 

 

Skolens fagkonti er ”lukket”, således at der er mulighed for at hensætte det nævnte beløb. 

 

Reparationer af Chromebooks  

Der bruges rigtig mange penge på reparationer af Chromebooks hvert år. Der blev drøftet fordele 

og ulemper så frem at Chromebooks skal opbevares på skolen.  

 

Ekstra energiregning på ca. 8.000kr. 

 

Bussen 

Kommunale budget - bortfald af økonomi til bussen.  

 

 

4. Skolebestyrelsens budgetanbefalinger ift. skolens driftsbudget (jf. årshjul) (D ) 

Ønskede indsatsområder 2023:  

 

Anbefaling: Hold igen med etablering af udendørsarealer til at priserne forhåbentligt falder, da man 

pt. får meget lidt for pengene pga. de voldsomme prisstigninger.   

 

Forslag: Understøttelse af undervisningsmateriale til lærervikarer.  

 

SB bakkede op om anbefalingerne og forslag.  

 

SB anbefalede desuden at afvente melding fra elevrådet til at elevrådet har deres årlige 

arbejdsdag, således at elevernes forslag kan indtænkes.   

 

SB ønsker at finde en løsning, så Risbjergskolen kan beholde bussen. Forslag: lobbyarbejde. 

Dette ønskes der at arbejde på frem til næste års budgetmøde.  

  



 

 

5. Tilbagemelding ift elevtrivselsindsatser (O & D)                                                

På baggrund af elevtrivselsundersøgelserne sidste skoleår har årgangs-/klasseteam udarbejdet 

indsatser ift. årgangene/klasserne (Bilag).  

 

Medbestemmelse og ”bange for at blive gjort til grin”. 

 

Opfordring til lærerne: vær nysgerrig på sidste skoleårs undersøgelse - også selvom at lærerne 

ikke længere har samme klassen.  

 

Flere børn i mistrivsel  

Både piger og drenge, men især pigerne på de ældste årgange er hårdt ramte.  

Forslag: Forløb med Børns Vilkår. Dette var der opbakning til.  

 

Forebyggelse på skolen: MOT forløb på 7., 8., og 9. årgang. Læs mere på her:  

MOT styrker unges robusthed og livsmestring | motdanmark.dk.  

Skolen ønsker på sigt også at starte MOT-forløb på de yngre årgange.  

 

 

Toiletforhold: 

Undertal af toiletter på skolen. Grisseri på toiletterne. Forslag: mere rengøring? Svar: Ledelsen kan 

ikke træffe denne beslutning, da beregningerne ligger i andet regi. 

 

Spørgsmål, adfærdsdesign på toiletterne?  

Svar: der er temadesign på SFO´ens toiletter. Tidligere sigteskiver i toiletterne.    

 

Beslutning: Mens der venter på flere toiletter, ønsker SB tiltag i form af indkøb til bla. sigteskiver til 

toiletterne.  

 

Mobilfri skole 

Børnene har brug for pauser. Derfor er Risbjergskolen en mobilfri skole. Desværre oplever lærerne 

mange konflikter med elever samt forældre. Der opfordres til, at forældre bakker op om skolens 

beslutning.  

 

Beslutning:  

SB udsender skolens regler angående mobiltelefoner og smart watches til forældre via AULA.    

 

Mulighed for at ændre mødetiderne for de ældste elever? 

God drøftelse herom.  

Udfordring angående dette er lærernes tid. Blandt andet Work/life-balance.  

 

Tiltag i yngste årgange:  Psykomotoriks terapeuter.  

 

Punkt til næste SB- møde: Mobilfri skole.  

  

https://motdanmark.dk/
https://motdanmark.dk/


 

 

6. Skolebestyrelsens arbejde indeværende valgperiode (D & B)                                        

På baggrund af ”onbording mødet” d. 14.9.22 oa. drøftes, hvilke områder SB ønsker at have fokus 

på i valgperioden.  

 

Forslag til punkter til en prioriteret liste:  

Fastholdelse af medarbejdere 

Rekruttering af medarbejdere 

Skole/hjemkommunikation 

Hjem/skolekommunikation  

Elevtrivsel 

Talerør til forældrene: Hvem er vi SB?  

Endnu skarpere på vores mandat. 

Kan vi tage flere kampagner i spil? Fx Red Barnet 

Opmærksom på tabuer – også de svære emner.  

Digital dannelse 

Målrette Spændende at prøve  

Inddrage mobiltelefoner.  

Forebyggende arbejde – nytænkning 

Gribe aktuelle kampagner 

Understøtte at skabe verdens bedste arbejdsplads. 

 

Idé: Nytænkning af mødestruktur: opdeling - små grupper frem for ”rundkreds”? 

 

Tilbud fra SB om at deltage i et personalemøde eller stille sig til rådighed i x antal 12- frikvarterer 

på forskellige dage. 

Beslutningen: Drøfter videre på næste møde, når listen er på plads 

 

AULA ansvarlig lærer Henrik Nielsen deltager i næste SB møde hvor Henrik fortæller om   

”meddelelsesbog” i Aula.  

 

Skolens sundhedspolitik og kommunikationsstrategi er til færdiggørelse og korrekturlæsning i SB.  

 

 

7. Eventuelt (O)  

Forslag: Tilføjelse af SB medlemmernes barns/børns navne i referat, så det gør det nemmere 

for andre forældre at tage kontakt til SB- medlemmerne? 

Beslutning: Dette var der opbakning om, og navne tilføjes referaterne.   

 

 

 

  


