
 

 

 

 

Hvidovre d. 4.8. 2021 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

Onsdag d. 11. august 2021 kl. 17.00 – max. 20.30  

 
Mødeleder: Lis Apitz 
Referent: Tania Kristiansen 
Tidsholder: Carsten Gutfeld Telling 
 
Deltagere: Carsten Gutfeld Telling, Rikke Peters, Hans Henrik Velling, Julie Rothe, Kathrine 
Høybye Frederiksen, Josefine Berg, Flemming Bech, Lis Apitz, Tania Kristiansen 
 
Deltagende faglige leder: Tania Kristiansen 
 
Afbud:  Charlotte Strandfelt 
Elevrødderne er endnu ikke valgt. 
 
 
O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning   

                                                                  

 

1. Meddelelser (O)                      

A. Formanden – byder velkommen 

B. Skoleledelsen 

o Reparationer mv. i sommerferien – asfalt ved indgangen. Fliserne ødelægges 

og derfor denne løsning. Lågen er fjernet.  

Trælegepladsen – underlaget er fjernet og nyt underlag lægges. 

Digitale tavler er udskiftet og malearbejde omkring dem er gjort en del steder. 

Graffiti ved 0. årgang er fjernet. 

Risbjergskiltet – er enten ved at blive malet op eller også er det taget. 

 

o Nyansættelser og opsigelser 

Vi fik to opsigelser lige før sommerferien. Kollegaer klarer en del af lektionerne. 

Vi har ansat en barselsvikar (den tidligere barselsvikar er blevet fastansat) og en 

fast lærer. Det er svært at rekruttere uddannede lærere. Begge lærere er 

læreruddannede. 

0. årgangs assistent fik job som børnehaveklasseleder. Til den ledige stillinng 

hos os var utrolig mange ansøgere. Der er ansat en. En SFO pædagog har 

også skiftet job. 

Ingen ubemandede stillinger pt. 

o Uge 31 – to oplæg 



▪ Skriftlig kommunikation – Marianne Bolvig -fif og idéer til hvordan vi kan 

kommunikere. Vi venter på noget fra centret ift. dette skolens 

kommunikationsstrategi. 

▪ Feedback – Dorte Østergren-Olsen. Fokusområde på skolen vedr. 

løfteevne og kommunikation. 

o 3 i 1 måling (ansatte) Det laves kommunalt og kommer i september. Det er en 

trivselsmåling – som indeholder en lederevaluering og en APV 

(arbejdspladsvurdering). 

MED skal understøtte hvordan vi kan få så høj svarprocent som muligt. 

o 40års jubilæum - Susanne Kongsbach, som fik overrakt fortjenstmedaljen af 

Helle Adelborg.  

o To dage hvor MOT lærerne tog imod eleverne. MOT er et trivselsprojekt for 

udskolingen. Pt har vi en Hej kampagne, hvor vi alle skal hilse på hinanden. 

o I går havde vi 803 elever indskrevet. Dette kan kan ændre sig. 

o Vi skal være opmærksomme på skolebestyrelsesvalg til foråret. SB kan selv 

sætte rammerne i modsætning til tidligere. Lis har en vejledning i dette. 

 

 

C. MED-udvalget Intet 

D. SFO-forældrerådet – er endnu ikke etableret. 

E. Skolekontaktrådet intet 

F. Kontaktforældre- en henvendelse vedr. garderober til 1. årgang – hvorfor er de der og 

ikke tættere på klasserne? Morten kan svare på det. Følgevenner blev der også spurgt 

om. Vi er pt den eneste skole i Hvidovre, som har meldt os, så vi skal reklamere for det 

og håbe at andre skoler tilmelder sig. Det bliver nok først til vinter det sættes i værk. 

G. Andre-intet 

                                                      

2. Høringssvar vedr. kommunalt budget (jvf SB-årshjul) (D & B)                                     

• Bilag fremsendt med dagsordenen 

• Baggrundsmaterialet drøftes.  

• Indhold i evt. høringssvar afklares 

• Videre proces aftales 

 

Forslag om at den fratrædende skolebestyrelse assisterer den nye i dette, da det er 

en af de første opgaver. 

Besparelser igen. 

Det glædelige er at det er en rammebesparelse, så man kan være fleksibel. 

3 millioner på 9 skoler er ikke så meget. Ofte løfter man ift. elevantal og det vil 

betyde, at Risbjergskolen skal løfte en del. 

Sygefravær 2018: 4.3 % blandt lærerne 50. plads blandt de 98 kommuner 

2019 5,3 % 80. plads 

Der er dog indsatser omkring dette. 

Man sparer og undrer sig over sygefraværet stiger… 

Det trækker i den forkerte retning. 

I Hvidovre er karaktergennemsnittet er faldet lidt og løfteevnen er til gengæld steget.  

Vi har tidligere slået på tromme for de varme hænder. 

Ledelsesmæssigt ligger vi lavt i forhold til de andre kommuner. 

Ser frem til 3i1 måling, så vi kan se hvordan personalet trives. 

Når vi skal spare så meget, så vil vi nok kunne se det i 3i1 måling. 

Digitaliseringen er dyr både ift. kommunen og skolen.  

Rekruttering kan være svær. 

 

SFO-delen – ingen besparelser 



Dog stiger forældrebetalingen en smule både til SFO (25 kr. pr. måned) og klub (2 

kr. pr. måned). 

Glædes over ingen besparelser. 

 

Anlægsbudgettet: 

Ventilationsbudget i 2025 for Risbjerg 

Lidt ærgerlig – hal, som også skubbes et år længere frem, men glædes over det 

stadig er på budgettet. 

Vi har udfordringer ift. vores idrætsfaciliteter så vi låner Sønderkærhallen, som 

andre skoler også gør. Vi er meget presset på faglokaler nu pga af de mange 

klasser (5 årgange med 4 klasser). 

 

Håndværk og design lokaler på alle skoler renoveres/etableres. 

Det glæder os. 

Positivt at der er afsat midler til trafikstrategien.  

Mange børn modtager specialundervisning – tages der midler fra normalområdet til 

specialområdet? Flere penge til specialområdet er positivt. 

 

Carsten skriver et oplæg og sender til SB, som kan kommentere etc. Carsten vil 

sender et kort skriv ud i morgen torsdag, og et længere søndag /mandag, så det 

kan sendes ind d. 20. 

 

Kathrine foreslår at høringssvaret laves så kort og tydeligt som muligt. 

 

 

 

 

3. Orientering om aflysning af undervisning forrige skoleår (jvf SB-årshjul) (O)             

Færre aflysninger nok pga corona.  Sdiste skoleår var et særår. 

 

4. Orientering om resultatet af elevtrivselsundersøgelsen (O & D)                                  

Undersøgelsen er fra sidste år. Høj svar procent. Kun 4 elever fik ikke besvaret. Den er 

lavet kort efter de kom tilbage efter hjemsendelsen. 

Rapporterne for 0.- 3. klasse og 4. – 9. klasse lægges ud på vores hjemmeside. 

Vi får også rapporter på hver enkelt klasse, men det er udelukkende personalet der får dem 

at se. 

Lærere og pædagoger mødes på mandag d. 16.8 blandt andet for at se på dem og finde 

fokuspunkter for deres klasser, som de arbejder videre med. Klasserapporter kan tages 

med på forældremøder. 

Lis gennemgår det skolen bør være opmærksom på. 

                                                                

5. Evaluering af SB-årshjulet (jvf SB-årshjul) (D & B)                                                       

April – her skal et kontraktstyringsmål godkendes – den skal slettes.  

Det vil være smart at årshjulet også hænger sammen med principper. De bør vedhæftes, 

når man skal drøfte det. 

Princippet skal enten med eller linkes til. 

Lis retter til og sender ud til tjek. 

 

 

6. SB-dagsordener (D & B)                                                                                             

a. Kan/ønskes dagsordenerne udfærdiges, så de er mere fleksible ift. evt. 

forældrehenvendelser?    



Det er svært at lægge noget spontant ind, da dagsordenerne er tæt pakkede. Hvis 

dagsordenen er synlig for andre, så kan de komme med input til den.  

b. I givet fald hvordan?              

Det vedtages, at Carsten skriver ud til forældre, at dagsordenen lægges ud og man 

kan komme med input til punkterne.  Carsten sender evt. input videre til den øvrige 

SB. Evt. udvides til 20 min.       

 

7. Fejring af FN´s internationale lærernes dag (5. oktober) (jvf SB-årshjul) (D & B)      

a. På Risbjergskolen er det besluttet at det er ”medarbejdernes dag” 

b. Skal denne markeres? Ja 

c. I givet fald hvordan? SB står for det. 

 

8. Eventuelt (O)      

I dette skoleår, må vi nu omlægge UUL til to-voksen timer. Skolelederen beslutter dette. Fra 0. 

-3. årgang kan vi ikke gøre det, da eleverne får tidligere fri, så skal de på SFO og så mangler 

der pædagoger på SFOen. 5. årgang 1½ klasse til svømning og 1½ klasse med 2 pædagoger 

på skolen, der kan det heller ikke lade sig gøre. Hos nogle team kan det lade sig gøre, hos 

andre ikke. Ledelsen vil på mandag til PA skitsere mulighederne og teamene kan evt. selv 

finde løsninger. I uge 3 har vi nyt skema og her kan vi gøre det. Vi ved, at det kun er i dette 

skoleår. Halvdelen af skolerne har gjort det allerede. 

Vi kan fravige at have elevplaner, men vi vurderer at vi gerne vil have dem, da man ellers skal 

finde en anden måde at evaluere eleverne på.  

Mulighed for at fravige kvalitetsrapporten – det besluttes politisk. 

Fravigelse af krav til kompetencedækning – det besluttes politisk. 

Indskolingslærerne har henvendt sig ift. smartwatches, da vi er mobilfri skole.  Det besluttes, at 

de indsamles sammen med mobiler, da de er at sammenligne med en mobiltelefon. 

 

 

9. Den lukkede del af dagsordenen (O 

 
Intet 

 
Forslag til emner til kommende møder 

• Kommunikation 

• Kan/skal der gøres mere ud af at markedsføre SB, og hvad bestyrelsen kan bruges til? 


