
 

 

 

 

Hvidovre d. 11.1.2023 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag d. 11.1. 2023 

 
 
Mødeleder: Søren Krogh Nielsen  
Ledere: Tania Kristiansen og Morten Herrguth Strandby Lambert. 
Referent: Tina Cofrancesco  
Tidsholder: Søren Krogh 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), og Josefine Berg 
(Carla 5A, Leonora 3A). Thea Zumberi Traulsen (Isak 0B & Elias 3C) 
 
SFO forældrerådsrepræsentant: Mette Rye Andersen (Andrea 2C). 
 
Medrepræsentanter: Flemming Bech 
 
Afbud: Carsten Gutfeld Telling (Robert 5C & Conrad 0A), Peter Teglskov og elevrådsmedlemmer Nicklas 
9B og Fiona 9B. 
 
 
 
 
Dagsorden 

1. Elevrådet 

2. Meddelelser 

3. Forretningsordenen for skolebestyrelsen 

4. Fokuspunkter fra elevrådet 

5. Indskrivning til 0. årgang 

6. Planlægning af årsberetning samt fremlæggelsen af den 

7. Udarbejdelse af princip for trivsel 

8. Revidering af princippet for SFO´ens virksomhed 

9. Svar vedr. bus 134 

10.  Evt. 

11.  Den lukkede del 

 

Venlig hilsen 

Carsten Gutfeld Telling   Tania Kristiansen  
Formand for skolebestyrelsen  Konstitueret skoleleder 



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

 

1. Elevrådet (O)                                                                                                                 
Orientering om afholdte møder og hvad eleverne i øvrigt er optaget af. 
Ønsker til skolebestyrelsen. Intet at berette. 

2. Meddelelser (O)    

A. Formanden 

Intet at berette. 

 

B. Skoleledelsen:  

God opstart efter juleferien.  

Elevtrivselsundersøgelse på vej. 

Ny lærer ansat pr. 01-01-23. Alle kandidater var meget kvalificerede. 

 

C. MED-udvalget: 

Seneste møde mandag den 9/1.23. 

 

Punkter: 

Udlån af lokaler til privatbrug på SFO´en.  

Personalet oplever at folk ofte kommer allerede 16.30 for at pynte op mv. Dette er 

uhensigtsmæssigt ift. børn og personale, da det skaber forvirring og uro. Personalet ønsker at 

sige farvel til de sidste børn i ro og mag. Der gøres opmærksom på, at tidligst ankomst er fra 

kl.17.15, så personalet har ro til at lukke af og sige ordentligt farvel til børnene.  

 

Støj og træk 

Der arbejdes på løsninger. 

Fleksibel indsats (kaldet FI) midler. Trivsel er lukket, da rummet bliver brugt. 

Skemaplanlægning – udfordrende. Principperne skal ses efter.   

 

D. SFO-forældrerådet:   

Kaffemøde på SFO torsdag den 12/1.2023. 

Næste møde: den 22/2.2023. 

 

E. Skolekontaktrådet: 

Intet nyt at berette.  

 

F. Kontaktforældre: 

Forslag: Skal vi udsende et skriv vedr. kontaktforældre fra SB til 0.klasser.   

Katrine og Thea sætter sig sammen efter 10/2.2023.  

Beslutning: Punktet kommer med på næste møde den 2/3.2023 og skal med i årshjulet.  

 

G. Andre   

 

 

                       

 

 

 

 
 
 



3. Forretningsordenen for skolebestyrelsen revideret (jvf. årshjul) (D &B)  
Fra mødet d. 13.12.22. 
Julie undersøger om der er grund til at rette, f.eks. ift §4 stk. 12. Julie udfærdiger i givet fald et forslag, 
som fremsendes inden næste møde den 2/3.2023. 
 
Der blev truffet beslutning om, at når Julie træder ud af SB om ca. 1,5 år går Julies plads til en fra 

forældrerådet hvorfor at der fremadrettet skal vælges en SB-repræsentant mindre.  

 
4. Fokuspunkter fra elevrådet (jvf. årshjul) (O) 

Intet at berette.  

 

Spisepause      

 

5. Indskrivning til 0. årgang (jf. årshjul) (O) 

71 børn er indskrevet til skolestart 2023.  

   

 

6. Planlægning af årsberetning samt fremlæggelsen af den (jf. årshjul) (D og B) 

Forslag: Arrangement, hvor SB ved samme anledning præsenterer årsberetningen? 

Beslutning: Skriftlig årsberetning udsendes af formanden.  

 

Idéer:  

• Digital dannelse kunne være en fælles afsats, men undervejs evt. opdeles så det passer 

målgruppen små/store.  

 

• Skal vi gå efter én bestemt målgruppe eller gå efter et målrettet tema?  

Enighed om at det er en god ide. 

 

• Forslag: Trivselsarrangement for alle forældre 

Opmærksomhedspunkt: enighed om at det er et stort arbejde. 

 

Skal der være et arrangement? Fremmøde har tidligere været lille.  

 

Beslutning: 

Fokus på skolens fødselsdag i september 2023. Invitere fx Børns Vilkår, som kan have en bod. Punktet 

sættes på dagsorden til næste BS møde den 2/3.2023. BS-medlemmer tænker over interessante 

punkter til næste punkt.  

 

 

7. Udarbejdelse af princip for trivsel (D &B) 

Forslag: Katrine og Josefine foreslår at udarbejde princip for trivsel. 

 

En god drøftelse af graden om hvor konkrete principperne skal være samt en drøftelse af idéer til 

konkrete principper. Enighed om at det er vigtigt at inddrage personalet og evt. elever/ elevrådet.  

 

Spørgsmål personalet: Vil et trivselsprincip gøre en forskel? 

Svar: Nej, pædagoger og lærere arbejder allerede nu ud fra principperne. Trivsel har topprioritet på 

Risbjergskolen. Også mange tiltag, som forældrene umiddelbart ikke hører om, medmindre at det 

omhandler eget barn. 

 

Idéer:  

Forslag: Kunne der laves et forældre-trivselsprincip med forventningsafstemning til forældre? 

Svar: enighed om at dette kunne være en god ide. Der tænkes over forslaget til næste møde 2/3.2023 



 

 

Ønsker: 

• Mere pro-aktiv kommunikation fra skolen. 

• Trivselsindsatser skal formidles til forældre i højere grad til berørte klasser.  

• Input til skolens principper. 

 

Forslag: Alle principper gennemgås på kommende møder og opdateres. 

 

Konklusion: Katrine, Mette og Flemming mødes for at sikre input fra lærer og pædagoger til udarbejdelse af 

princip om skole-hjemsamarbejde og trivsel.   

 

Spørgsmål til ledelsen: Hvordan er trivslen på skolen overordnet? 

Svar: Overordnet god trivsel, men der er børn som har det skidt.  

  

8. Revidering af princippet for SFO´ens virksomhed (bilag 2) (D & B) 

Beslutning: Tages op på Forældrerådet, som afholdes den 22/2.2023.  

 

 

9. Svar fra vedr. bus 134 (bilag 3) (D) 

Søren skriver et modsvar og sender rundt. 

    

 

10. Eventuelt (O)  

 

• Videreformidling af tilbud til elever/forældre via Aula fra eksterne:  

Kun materiale fra Hvidovre kommune imødekommes. I særlige tilfælde kan ledelsen træffe 

beslutning om at udsende materiale fra eksterne.   

 

• Skolebussen 

Søren laver et nyt opdateret skriv.   

 

• Ønske til næste møde den 2/3.2023.  

Dispensation for kommende 1. klasser.    

 

 

 

 

 

 

Slut kl.20.15.  

 

 


