
Skolebestyrelsesmøde 09-02-2021 (Online møde) 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
 

1. Ændring af skolestarten – Kirsten Ingemann deltager (ca. 30. min) 
 

• Kirsten fremlægger skolens tanker om nu klassedannelse. Skolen vil gerne lægge 
større vægt på personalets observationer og børnenes stemme.  

• Bestyrelsen er som udgangspunkt positivt stemt for tankerne. Bestyrelsen drøftede 
logistiske og pædagogiske konsekvenser af forslaget.  

 
2. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, medarbejder repræsentant, skole og 

forældre (herunder agenda’en for næste SKOK-møde) – (ca. 30 min) 
 

• Eleverne har holdt et elevrådsmøde. Der blev drøftet trivsel på mødet. Der var enighed 
om, at man ikke fik lige så meget ud af det. Henrik har inviteret til en arbejdsgruppe, 
som skal udarbejde en evaluering af onlineundervisningen blandt eleverne. Noget af 
det svære er, at det kan være svært at få hjælp til det man ikke kan finde ud af.  

• Ledelsen: Ledelsen har haft god tid til at lære hinanden at kende. Der er en god 
fornemmelse af det fremtidige samarbejde. Ledelsen går i gang med at lægge sporene 
for en overordnet strategi med det samme. Dette er en drøftelse, der bliver taget i 
ledelsen i første omgang. En del af drøftelsen bliver, hvem der involveres i hvad og 
hvornår. Ledelsen har fokus på inddragelse og medejerskab hos personale, børn og 
forældre.  

• Forældre. Der er et ønske om at opfordre andre forældre til at hjælpe børnene med at 
kunne danne mindre studiegrupper sammen med gode venner.  

• Personalet: TRIO’en har haft en god drøftelse med ledelsen af rammerne for 
genåbningen. Personalet prøver at mødes virtuelt for at holde trivslen oppe. 
Fornemmelsen er ikke, at lærerne mistrives.  

• SKOK: Agendaen er evaluering af Aula. Maria ønsker tilbagemeldinger.  
 

 
3. Corona situationen – status fra Henrik og Bente – (ca. 10 min) 

 

• Henrik og Bente fortalte om tiltagene på skolen. Der bliver lagt vægt på sikkerhed, 
fleksibilitet og fordybelse.  

• Både børn og voksne bevæger sig i lukkede bobler igennem hele dagen.  
 

4. Økonomi opfølgning – status fra Henrik (ca. 30 min) 
 

• Henrik har fremlagt en status for økonomien på skolen. Skolen har en sund økonomi. 
Henrik ønsker at afvente med en beslutning om, hvordan et projekteret overskud skal 
bruges, til der er større sikkerhed om, hvorvidt overskuddet er en varig større bevilling, 
der kan bære en personaleudvidelse.  
 

 



5. Høringssvar – Ulla (ca. 5. min) 
 

• Ulla sender høringssvaret 
 

6. Kommende forældre kaffe – vi har styr på det, er der nogen der har nogle input vi skal have 
med eller spørgsmål til mødet – er der kommet nogle tilbagemeldinger? (ca. 10 min) 
 

• Valg til bestyrelsen: Der er kommet flere henvendelser. De vil blive kontaktet af 
bestyrelsen.  

• Maria, Tanja og Henrik deltager i mødet. Der er 30 tilmeldinger. 
 

7. Vigtige sager i skolebestyrelsen, info omkring mulige arbejdsmøder vedr. mærkesager. 
Herunder er havnen et emne vi bør kigge på om vi vil melde os aktivt ind – hvad vil vi, som 
skolen, gerne omkring netop havnen og hvordan får vi vores budskaber/ønsker med i den 
kommende dialog omkring havnen (ca. 30 min) 
 

• Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen/skolen kan være en del af den planlægning der 
ligger for Hvidovre Havn. Det bliver besluttet, at bestyrelsen går i offensiven for at være 
deltager i udviklingen af Hvidovre Havn.  

• Der bliver afsat god tid på næste møde til at arbejde med tankerne om skolens rolle i 
Havnen.  

 

8. Lukket punkt – Henrik (ca. 15 min) 
 

• Henrik gennemgik lukket punkt.  
 

9. Eventuelt. 

• Henrik fortæller, at der ser ud til at være mulighed for at der kan etableres 10 toiletter 
indendørs. 

• Maria har modtaget input til SKOK-mødet om Aula 
 

 
 
 


