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Venlig hilsen 

Carsten Gutfeld Telling   Lis Apitz  
Formand for skolebestyrelsen  Skoleleder 



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

                                         

 
1. Meddelelser  

A. Elevrådet – der er ikke afholdt møde siden sidst formodentlig pga corona. 
B. Formanden - Intet 
C. Skoleledelsen 

o Deltagelse i projekt ”Styrket vikardækning i Folkeskoleskolen” – Lis orienterer 
om projektet. Vi vil gerne være med til gøre vikartimerne bedre på 
Risbjergskolen. 

o Deltagelse i projekt ”Modning af gruppebaseret mestringsindsats til børn med 
udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i almenskolen” Engstrand og 
Risbjergskolen er de to skoler, som deltager. Projektet går snart i gang og Lis 
skal deltage på et møde d. 17.12. Projektet drejer sig om at kunne styrke børn i 
at mestre skolehverdagen, således at deres trivsel og aktive deltagelse styrkes. 

o Højtbegavede elever – to lærer har været på temadag og kom begejstrede 
tilbage. Vi har derfor aftalt et oplæg for alle lærere i marts og kursus for 4 
interesserede lærere.  

o Antinikotinpolitik isf ”Røgfri skoletid” – nogle var til Sund skole arrangement. Det 
drejede sig primært om røgfri skole. Man vil ændre det fra Røgfri skole til 
antinikotinpolitik. En del unge bruger snus i stedet for at ryge. 
Der kommer andre arrangementer, som SB vil blive inviteret til. 

o Corona Ca 11 tilfælde om ugen nu. Vi har været tæt på nedlukning tidligere. I 
aften er der pressemøde, og så må vi se, hvad udmeldingen bliver. Testningen 
på skolerne er udfordret pt. I går kom der en poder ved ti tiden. 
Personalet skal vise coronapas nu. 
 
 

D. MED-udvalget 
o Anbefaling vedr. budget 2022 

MED anbefaler at budgettet godkendes. Nemt budgetmøde. Nogle portaler er 
opsagt. Som udgangspunkt en portal pr. fag 
Riv/krads gennemgået 
 

E. SFO-forældrerådet 
Møde d. 29.11 i spillejunglen. 
Kommunikation og orienteringskultur – gerne i god tid. I dag har Morten orienteret om 
udsættelse af sammenlægningen.  Man vil gerne sikre at SFOen fylder mere i skrivet 
fra Casper om kommunikation. Melde ud når der er møde (ligesom SB), så SFO 
forældrene kan komme med input. 

F. Skolekontaktrådet  
Der har været møde, men Katrine var syg. Referatet sendes ud, når det kommer. 
 

G. Kontaktforældre – Børns digitale liv -Hans Henrik mangler at få en tilbagemelding fra 
Børns vilkår. Måske skal vi være opmærksomme på at det kan blive aflyst pga corona. 
Har fået en henvendelse vedr. svømning på 5. årgang der er ramt pga corona og lukket 
svømmehal. Nogle børn er gået glip af rigtig meget svømning. 

H. Andre Intet 
 

 
2. Vedtagelse af skolens budget 2022 (jf. årshjul)  

Bilag fremsendes inden mødet 

• Orientering om skolens tildelte budget og driftsbudgettet v. skoleledelsen 

Lis orienterer og uddyber bilagene. Vi får udmeldt et beløb, som vi arbejder ud fra. 

Skolens tildeling er steget 1,5 million pga den nye økonomitildelingsmodel. Det ser 

ud til vi atter skal have 4 0. klasser. Derudover har det økonomisk betydning, at vi 

siger farvel til 3 9. klasse og goddag til 4. 1. klasser. Vi skal derfor ansætte ca 1,2 

lærer. Langt de fleste penge bruges på lønninger. Vikarbudgettet er skruet op. 

Lærerne har ret til 6. ferieuge, omsorgsdage med mere. 



2 mil. er afsat til undervisningsmidler. 

Vi får flere og flere klasser på skolen. 

Undervisningsmidler – alle ønsker er vurderet og gennemgået. 

Princip om man ikke har flere bogsystemer pr. fag. Man skal blive enige om et 

system i fagudvalgene. De fleste ønsker er imødekommet. SBs ønske om midler til 

devices og vurderinger af portaler er imødekommet. 

Konto 202 og 203 lægges sammen 

Budgettet er godkendt. 

 

 
3. Elevtrivselsmålingen – indsatsområder  

Katrine spørger om trivslen overordnet kan være et punkt for hele skolen. Der er 
indsatser på de enkelte klassetrin ift. trivslen, men ikke som et overordnet punkt. 
Dog er der indsatser på skolen fx er de voksne uddannet i ICDP, klasseledelse og 
LP. Derudover skal 1. årgang arbejde med Fri for mobberi og 7.- 9. klasse har MOT. 
Alle klasser afholder klassemøder og der er afsat tid til elevsamtaler for alle elever 
med deres klasselærer. 
Vi er udfordret på mobilfri skole, da nogle elever og forældre ikke er enige i skolens 
beslutning. De faste lærere er gode til at indsamle mobilerne, men på de blandede 
hold kan det være udfordrende.  
Forslag - plakatkonkurrence om hvorfor man skal aflevere sin mobil – den bedste 
plakat vinder noget til klassen – de trykkes og hænges op rundt om på skolen. 
SYKL er et projekt, der træner eleverne i at benytte strategier ift. hvordan man 
griber opgaver og situationer an tænk dig om – se i bogen – spørg en ven – spørg 
læreren – et kommunalt projekt. 
Skolegården trænger til en opgrafdering – vi håber på ny asfalt, så kan vi derefter 
tegne baner o.a op.  
 

4. Idrætshal                                                                                                               

• I kommunens budget 2022-2025 er der afsat midler til opførelse af en idrætshal ved 
Risbjergskolen, hvilke ønsker/tanker har bestyrelsen ang. placering, udformning, 
funktioner mv. 
Katrine tænker der er flere aspekter . 
Vi har fået den ene tegning ift. hvordan hallerne kan blive på Risbjergskolen og 
Langhøjskolen. Den nye kommunalbestyrelse vil tage rundt og se på idrætshaller i 
andre kommuner. De har ikke låst sig fast på, hvor de skal ligge eller hvordan de 
skal være. Vi plejer at inddrage faglærere i projekter som dette, så vi får lærerinput 
med. Skolen har flere idrætslærere, der er interesserede i at indgå i et 
udvalgsarbejde, når det bliver relevant. Der er kommet input fra lærere omkring en 
hal, bilag vedhæftet Hallen bør kunne rumme mangfoldigheden indenfor 
idrætsundervisning. 
Katrine foreslår at SB er proaktive ift. dette.  

Link til sagsfremstillingen hos HVidovre Kommune ift. ny hal ved Risbjergskolen:  

https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2402 

Punkt 14 

 
SB svarer på indkommen forældrehenvendelse. 
 
Katrine skriver et udkast vedr. henvendelse til kommunen om at blive inddraget ift. 
processen omkring hallen – dette udsendes til respons hos SB. 
 

5. Eventuelt            

 
Vi udsætter Børns digitale liv til marts pga coronasitautionen. 
Nogle forældre undrer sig over aflyste timer pt. Situationen pt er at vi har 
udfordringer med fravær – det er generelt på skolerne og derfor har vi svært 
ved at skaffe vikarer. Vi er opmærksomme på det. 

https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2402
https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2402


 
 

 
Forslag til emner til kommende møder: 

 

• Kommunikationsstrategi gældende for Risbjergskolen  
o På baggrund af drøftelserne på tidligere SB-møde og i skolens pædagogiske udvalg 

drøftes det reviderede udkastet til kommunikationsstrategien 

 
Slut kl. 19.20 


