
 

 

 

 

Hvidovre d. 24.3.2022 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

Onsdag d. 6.4. 2022 kl. 17.00 – 20.30  

 
Mødeleder: Lis Apitz 
Deltagende faglige leder & referent: Casper Lauridsen 
Tidsholder: Kathrine Høybye Frederiksen 
 
Deltagere: Hans Henrik Velling, Kathrine Høybye, Josefine Berg, Flemming Bech, Andreaz 8.b 
(elevrådet) og Charlotte Strandfelt. 
Afbud: Carsten Gutfeld Telling, Julie Rothe, Peter Teglskov, Rikke Peters og Mathias (elevrådet) 
 
 

Dagsorden 

 

1. Meddelelser  

2. Åben skole – status på indsatser (jf årshjul)  

3. Overblik over strategier og politikker for skolen (jf årshjul)  

4. Status på omstruktureringen på SFO (Opfølgning på novembermødet)  

5. Høring vedr. fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder i 
Hvidovre Kommune  

6. Valgmødet d. 7.4.22  

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. Meddelelser (O) 

A. Elevrådet 

To møder afholdt siden sidste SB. Der bliver planlagt grøn dag i elevrådet. Der kommer 

ikke nogen kampagner.  

B. Formanden 

Der var afbud fra formanden. Årsberetningen bliver sendt ud via Aula fredag d. 8.4.22. 

      C.   Skoleledelsen 

• Featureugen – I denne uge er der Risby. Det er tre år siden, at vi sidst afholdte Risby i 

featureugen. Tilbagemeldingerne indtil videre er positive. Næste års tema til 

featureugen er OL. Featureugen bliver desuden rykket til den sidste uge af april næste 

skoleår. 

• Ukrainske børn i kommunen – Avedøre skole står lige nu med opgaven med at huse de 

ukrainske skolebørn i kommunen. Alle skolerne i Hvidovre skal dog stille med to lærere, 

der kan undervise i nogle timer ugentligt fra slutningen af april og frem til sommerferien.  

• Kommende 0. årg. – Der er endnu ingen afklaring på, hvor mange klasser vi får næste 

år. Der er pt. 83 elever indskrevet. Nummer 85 udløser et fjerde spor med mindre der 

gives dispensation. 

• Lokaleudfordringer – Vores nuværende 1. årg. skal efter planen rykke fra deres 

nuværende lokaler næste år og over i nuværende 3. årg.’s lokaler. Udfordringen er, at 

der er 4 1. klasser og kun tre lokaler på nuværende 3. årg’s gang. Det kommer derfor til 

at bryde med den struktur vi har, da den ene af 1. klasserne formentlig skal blive hvor 

de er.  

• Forældretilfredshedsundersøgelsen – Grundet den manglende tilgængelighed for folk 

med læsehandicap, så må forældretilfredshedsundersøgelsen ikke lægges ud på 

hjemmesiden endnu. Vi afventer besked fra centeret omkring dette.  

• Konverteringsmuligheder for UU skoleåret 22/23 – Vi vil konvertere al den 

understøttende undervisning der er mulighed for næste år. Disse timer konverteres til 2-

voksen timer. Det er ikke muligt at konvertere alt på 1.-3. årg. samt 5. årg.  

C. MED-udvalget 

Skolens bus og brugen af dette blev debatteret. Skole køber timer af SFO’en til brug for 

skolen.  

D. SFO-forældrerådet 

Afholdt møde d. 29.3. – Der bliver afholdt forældrekaffe d. 25.4. hvor SFO-forældrerådet vil 

være tilgængelige for SFO-forældrene. 

Der blev ligeledes talt om ”sende hjem” funktionen i Aula. – Dette burde vendes på SB-

niveau. 

 

E. Skolekontaktrådet 

Valg til skolebestyrelsen blev debatteret. Kathrine var ikke deltagende på det sidste møde.  



F. Kontaktforældre 

Ingen henvendelser. 

G. Andre 

Intet. 

2. Åben skole – status på indsatser (jf årshjul) (O) 

Der er rigtig mange ture ud af huset. Særligt efter restriktionerne er ophørt.  

Alle klasser kommer hvert år i teateret. Dette kan være alt fra Teater Vestvolden til Det Kongelige 

teater.  

Brobygning  

Der er obligatorisk praktik på 8. årg. 

Naturfagsmarathon på 4. og 5. årg. 

SET-turnering i kometen for alle skoler i kommunen.  

Fritter-cup – fodboldturnering for alle SFO’er i kommunen.  

Ældrevenner – læseindsats for elever på 3. årg. sammen med nogle mænd og kvinder gennem 

ældresagen.  

Kommunen har ansat en erhvervsplaymaker for at få intensiveret brobygningen mellem skolerne 

og erhvervslivet.  

 

3. Overblik over strategier og politikker for skolen (jf årshjul) (O) 

Nedenstående er ved at være færdige: 

Sorghandleplan 

Sundhedspolitikken 

Kommunikationsstrategi 

Revidering af antimobbehandleplanen.  

 

Følgende arbejdes der med i øjeblikket: 

Faglig strategi fra center for skole og uddannelse – Lis gennemgik denne.  

Professionelle lærings fællesskaber 

Feedback og evaluering  

 

 

4. Status på omstruktureringen på SFO (Opfølgning på novembermødet) (O & D) 

a. Morten Herrguth Jensen deltager i dette punkt 

 

Omlægningen fra to SFO’er (store & lille) blev igangsat d. 21.3.22. Omlægningen har indtil nu 

været rigtig god. Gode tilbagemeldinger fra eleverne på 2. årg. hvor pædagogerne tog snakken 

med eleverne i de fire klasser. Strukturen har ligeledes været god ift. kunne kapere 

personalefravær uden at det betød en markant forringelse i antallet af tilbud til børnene på 

SFO.   

5. Høring vedr. fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder i 

Hvidovre Kommune (D & B) 

• Høringsfrist tirsdag den 19. april kl. 10. Bilag udsendt 18.3.2 



 

Lis gennemgik det udsendte materiale vedrørende høringssvaret, der skal sendes til 

Hvidovre kommune.  

Kathrine udarbejder et høringssvar, som sendes ud til de resterende 

bestyrelsesmedlemmer.  

6. Valgmødet d. 7.4.22 (B) 

a. Endelige aftaler vedr. dagsorden, evt. forplejning mv. 

 

Gennemgang af procesplanen for det kommende skolebestyrelsesvalg.  

Der er lavet aftaler ifm. valgmødet i morgen d. 7.4.22 

7. Eventuelt (O) 

Sund skole i kometen d. 21.4. fra kl. 18.30-20.30. Lis deltager fra Risbjergskolen.  

8. Den lukkede del af dagsordenen (O) 

  

  

  
 


