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Formandens årsberetning for skoleåret 2019/2020 
 

Skolebestyrelsen 

Skoleåret startede med en supplering og re-konstituering af skolebestyrelsen, idet den tidligere for-

mand Britt Størk-Hansen udtrådte af skolebestyrelsen i efteråret 2019. Tak til Britt for samarbejdet i 

2018/2019 og velkommen til nye medlemmer. 
 

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter er forældre med børn godt fordelt på årgangene, størst re-

præsenteret er vi dog for indskolingen, men er engageret i alle elevernes skolegang. Vi ønsker en 

åben dialog og I er altid velkommen til at kontakte os. 
 

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen ved to elever som i skoleåret 2019/2020 kom fra 8. 

klassetrin. Både Jens og Simon skal på efterskole i 9. klasse og der skal således vælges to nye re-

præsentanter til skolebestyrelsen i starten af næste skoleår. Tak til Jens og Simon for samarbejdet. 
 

Skolebestyrelsens sammensætning kan i øvrigt ses på: https://risbjergskolen.hvidovre.dk/Om-

os/Skolebestyrelsen     
 

Her ligger også nogle referater fra de seneste skolebestyrelsesmøder. Grundet tekniske vanskelighe-

der ligger alle tidligere referater ikke her endnu, men der arbejdes på sagen. Eventuelt vil de også 

blive lagt på Aula. 
 

Skoleledelsen 

I november 2018 blev René Sjøholm konstitueret Centerchef for skole og uddannelse i Hvidovre 

Kommune. Daværende viceskoleleder Lis Apitz blev konstitueret skoleleder og Tania Kristiansen 

konstitueret viceskoleleder. Sidenhen tiltrådte Casper Lauridsen som leder for mellemtrinnet og op, 

og blev konstitueret som afdelingsleder med daglig ledelse af 4.-9. årgang. 
 

Hvidovre Kommune valgte i oktober 2019 at fastansætte René Sjøholm som Centerchef for skole 

og uddannelse, hvilket betød at der også skulle fastansættes en ny skoleleder på Risbjergskolen. 

Skolebestyrelsen var med i ansættelsesprocessen hvor Lis Apitz var en oplagt, men også den bedste 

kandidat og derfor faldt valget på hende. 
 

Tania Kristiansen blev også fastansat som faglig leder med souscheffunktion med ansvaret for 6.-9. 

årgang og Casper Lauridsen blev 1. maj 2020 ansat som faglig leder for 4.-5. årgang og ressource-

centeret. 
 

Jørgen Niclasen har desuden valgt at fratræde som leder for SFO og der søges fortsat efter en faglig 

leder for SFO og 0.-3. årgang. Tak til Jørgen for samarbejdet. 
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Aula 

I efteråret 2019 blev Skoleintra og Tabulex udskiftet med Aula. Dette medførte mange frustrationer 

fra både forældre, elever, lærere og skoleledelsen, men det værste synes nu overstået og nye rutiner 

på den nye platform er ved at blive etableret. 
 

På Aula findes: 

• Ugeplaner i Meebook, 

• Beskedsystemet – den korte besked om ens eget barn 

• Opslag – information til større grupper fx remindere 

• Nyhedsbreve – status i klassen. Tidligere har det været en del af ugeplanen, ugeplanen skal 

kun indeholde det vigtigste 

• Kalender – flere muligheder end i Intra. Kalenderen er blevet vigtigere end tidligere. Man 

kan fx foretage tilmeldinger igennem kalenderen. Alle aktiviteter vil komme i kalenderen på 

sigt. 
 

Skoleledelsen har fortsat fokus på forbedring af kommunikationen på de digitale platforme.   
 

Bestyrelsesarbejdet  

Skolebestyrelse og skoleledelse er blevet kontaktet af bekymrede forældre vedrørende de trafikale 

forhold omkring Risbjergskolen. Skolebestyrelse og skoleledelse deler denne bekymring og har i 

skoleåret haft møde med Vej & Park samt udarbejdet forslag til Hvidovre Kommune, hvordan skilt-

ning og tilkørsels- og parkeringsforhold kan ændres specielt i morgentimerne hvor problemet synes 

størst, for at skabe sikker skolevej for alle. Vi vil fortsat arbejde på dette punkt og sikre opfølgning 

fra Hvidovre Kommune. 
 

Vi har diskuteret kontaktforældrenes rolle, som er en stor og vigtig rolle som trivselsansvarlige for 

klasserne og som bindeled mellem forældre og medarbejdere og til skolebestyrelsen. Skolebestyrel-

sen henviser til den lille infofolder om kontaktforældrenes rolle, som senest er opdateret i 2019. 

Folderen lå tidligere på skolens hjemmeside og vil blive gensendt til alle via Aula. 
 

Skolebestyrelsen ønsker en opdatering af skolens kostpolitik, men afventer overordnet sundhedspo-

litik fra Kommunen. 
 

Fredag 4. oktober 2019 markerede vi lærernes dag sammen med elever og forældre. Lærere og pæ-

dagoger blev taget varmt i mod med flag og hyldest. 
 

Endnu engang skar Kommunen i skolens budget (på trods af 14 flere elever) gennem en rammebe-

sparelse. Oven i dette skulle lederbesparelsen fra 2018/2019 stadig gennemføres fra 1. januar 2020. 

Der er dog også lyspunkter idet der afsættes penge til bygning af sportshal på skolen i 2022-23, 

hvilket dog er blevet fremsat tidligere. 

Størstedelen af skolens budget går til lønninger. Vi har i skolebestyrelsen drøftet hvilke områder 

som skal fremmes. Tidligere har det været devices (iPads og Chromebooks), skolemøbler og læ-

ringsmiljø. Skolebestyrelsen har anbefalet flere medarbejdere, da trivslen ligger os meget på sinde 

ikke mindst i forhold til elever med særlige behov. Det er i skolebestyrelsens interesse at skabe det 

bedste læringsmiljø som muligt og samtidig værne om vores skole. 
 

Hvis vi ser på kvalitetsrapporten for Risbjergskolen skoleårene 2017/18 og 2018/19 fremgår det at: 

• skolens faglige niveau sammenlignet med den socioøkonomiske reference er på niveau på 

alle punkter. 

• skolens elever trives idet mindst 83% af elevernes svar på trivsel ligger over middel. 

• skolens elever har lavere fravær end både det kommunale gennemsnit og landsgennemsnit-

tet. 

 



Side 3 af 3 
 

Men samtidig er Skolebestyrelsen generelt bekymrede for den udvikling, der er i besparelserne og 

den fortsat store interesse og tilgang af elever der er for Risbjergskolen, hvilket presser elevtallet på 

flere årgange. 
 

Skolebestyrelsen har afgivet høringssvar vedrørende fremtidens skole i Hvidovre Kommune. Kom-

munen har udarbejdet et samlet forslag der skal sikre skoler af høj kvalitet de næste 10 år. Dette kan 

medføre ændringer i skoledistriktet mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen for at fastholde 

begge skoler som tre-sporet. Der arbejdes videre med dette i Kommunalt regi. 
 

Senest er der indskrevet ekstra elever til de kommende 1. klasser, hvilket har betydet at denne år-

gang også bliver fire-sporet. Der vil i skoleåret 2020/21 således være fire årgange med fire spor. 

Kommende 0. klasse, kommende 1. klasse, kommende 3. klasse og kommende 6. klasse. 
 

Skolebestyrelsen har udtalt til Kommunen at vi ønsker at den tidligere prøveordning med maksimalt 

22. elever per klasse for 0. klasse gælder skoleårene 2021/22 til 2022/23. Vi har samtidig gjort op-

mærksom på at Kommunen har handlet langsomt, så denne ordning hverken omfatter kommende 0. 

klasser eller kommende 1. klasse for skoleåret 2020/21. 
 

Covid-19 pandemien 

Den 11. marts 2020 valgte regeringen at lukke samfundet ned for at mindske smittespredningen af 

Covid-19/Corona virus, hvilket betød at lærere, pædagoger og elever blev hjemsendt, med en be-

grænset nødåbning. 
 

Hjemmeskoling begyndte, hvilket betød store omvæltninger med stejle læringskurver for elever, læ-

rere og ledere og der skal lyde en stor tak til alle inklusive forældre som helt ekstraordinært har 

hjulpet med at få alting til at lykkedes under disse nye vilkår. 
 

0. til 5. klasse kom tilbage på skolen medio april og blev inddelt i mindre grupper. Undervisningen 

blev foretaget inde og ude, afbrudt af hyppig håndvask og afspritninger. 
 

Hjemmeundervisningen fortsatte for 6. til 9. klasse, indtil de vendte tilbage omkring en måned se-

nere i maj og senest er alle klasserne blevet samlet i takt med at regeringen har åbnet for større for-

samlinger med mindre afstand. 
 

Tak, til alle skolens pædagoger og lærere som har været ekstraordinært fleksible i forhold til de om-

skiftelige vilkår under genåbningen. I har dækket undervisning og årgange I ellers ikke tilhører, flyt-

tet møbler, gjort rent og skiftet lokaler m.m. flere gange med kort varsel for at sikre eleverne en tryg 

og forsvarlig hverdag. 
 

- - - o0o - - -  
 

Slutteligt vil jeg gerne gøre opmærksom på skolens følgeordning. Risbjergskolen har haft dette i 

flere år og er relevant igen fra starten af næste skoleår, hvor ældre elever (6. klassetrin) kan følge de 

yngre i skole om morgenen. Denne ordning skaber gode relationer på tværs af årgange til gavn for 

både yngre og ældre elever. 
 

Jeg glæder mig til som formand at tage hul på et nyt skoleår til august, hvor skolen forhåbentlig kan 

vende tilbage til de forhold der var før pandemien. 
 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 


