
Skolebestyrelsesmøde  

16-06-2021 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
 
 

1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse (herunder Corona situationen), formanden, 
medarbejder repræsentant, skole og forældre – (45 min) 
 
Elever: 

• Der skal vælges elevrådsrepræsentanter allerede nu. De er i gang med at lave en 
ny organisering af elevrådet. Det vil blive fortalt senere hvordan organiseringen vil 
være.  

 
Formand/Forældre: 

• Tanja har talt med alle kandidater til suppleringsvalget til skolebestyrelsen om at 
valget er udsat. Det var der forståelse for, og vi håber at alle stiller op igen.  

 

• Der har været henvendelser fra kontaktforældre om manglende møder mellem 
kontaktforældre, skolebestyrelse og ledelse. Ledelse og bestyrelse er enige om, at 
vi gerne vil etablere nye møder, når vi igen kan mødes fysisk.  

 
Medarbejdere: 

• Presset på medarbejderne på grund af den alternative organisering under corona er 
der stadig. Man glæder sig til at komme tilbage til normale dage.  

 
 
Ledelse: 
Skolen har modtaget 3 opsigelser. Én lærer går på pension og to har søgt nyt arbejde. 
 
Vi har ansat en naturfagslærer til 8. klasse. Vi ser meget frem til samarbejdet med Svend, 
som han hedder.  
 
Der bliver iværksat en 3i1 undersøgelse for alle medarbejdere i Hvidovre Kommune. 
Undersøgelsen er en samling af Trivselsundersøgelsen for medarbejdere, en evaluering af 
ledelser i Hvidovre og en APV for alle enheder.  
 
Skolepatruljen har været afsted på turen til Tivoli, som erstatter den årlige tur til Hansa 
Park. Det var en stor succes. Elevmæglerne skal også afsted til Tivoli.  
 
Alle 8. klasserne kommer afsted på lejrskole. To har været afsted i foråret og én klasse 
kommer afsted lige efter sommerferien, når de er startet i 9. klasse.   
 
De mundtlige prøver er overstået fint. Alle er mødt op til prøverne. Henrik noterer sig, at 
niveauet for karaktererne ser ud til at ligge flot.  
 



De nye 6. klasser er meldt ud, og der skal være møde med en gruppe forældre om, 
hvordan der bliver fulgt op på den sociale trivsel. Ledelsen har modtaget et par 
henvendelser fra forældre placeringen af egne børn. Der foregår en dialog med de familier.  
 
De 10 toiletter på 1. sal, som vi har søgt, bliver bygget i sommerferien 2021.   
 
SKOK: 
Langhøj er den skole i Hvidovre, der har færrest toiletter.  
 
SKOK har været på rundvisning på Avedøre Skole og set deres klasselokaler. Det var 
spændende at se, hvordan de havde indrettet deres lokaler så børnene havde en del 
forskellige muligheder for at sidde eller ligge under undervisningen.  
 
Der blev talt en del om haller. Langhøjskolens kommende hal er stadig projekteret.  
 
SFO: 
 
Der været forældrekaffe for de nye forældre i kommende 0. klasse. Forældrene var glade 
over den måde, som forløbet med den udskudte klassedannelse.  
 
Forældrene i nuværende 0. klasse var også positive over den måde, som aflevering og 
hentning foregår på.  
 
Forældrerådet har holdt møde. Der bliver talt pædagogik på møderne, hvilket er dejligt. Det 
er tydeligt, at der er sket noget med den nye struktur på SFO’en. 
 
 

2. Kort og fælles status på vores “projekter”, hvor dem der har ny viden kan opdatere os alle. 
(hal, toiletter, trafik, havnen etc.). Alle (30 min) 
 

• Hallen er i gang med at projekteret og tidsplanen er den samme. 

• Toiletterne vil blive bygget i løbet af sommerferien 2021. Der skal stadig arbejdes 
for at skaffe flere toiletter til Langhøjskolen.  

• Undersøgelsen af elevernes trafikvaner er i gang. Der er pt. 74% af eleverne, der 
har svaret. Bestyrelsen vil blive inddraget i det videre arbejde i løbet af næste år.  

• Havnen: Søspejderne har tilbudt et samarbejde med skolen. Skolen er meget 
positive, og der bliver oprettet et samarbejde mellem søspejderne og vores 
kommende 6. klasser.  

 

3. Skolens evt. brug af kortere skoledage ved omlægning af den understøttende undervisning. 
(Regeringen har åbnet for, at skolen kan omlægge al understøttende undervisning) – 
Oplæg fra Henrik (30 min) 
 

• Henrik fortæller, at skolen ønsker at bevare PULS og fordybelsestiden. Disse tiltag 
har et virkelig godt pædagogisk sigte. Begge tiltag er en del af skolens 
understøttende undervisning.  
 
Bestyrelsen er enig i, at vi skal prioritere både PULS og fordybelsen. Det er en 
kvalitet, at børnene bliver tilbudt fysiske aktiviteter med mening frem for at gå hjem 
lidt tidligere.   
 



Den øvrige understøttende undervisning kan bruges til at lave to-lærerordninger og 
forkorte skoledagene.  

 

4. Henrik har fremlagt tankerne om vores fælles kommende faglige handleplan til René. Det 
vil Henrik gerne give en status på. (20 min) 
 

• Henrik fremlagde skolens tanker om en faglig handlingsplan. Der er god opbakning 
fra forvaltning og skolebestyrelse for handlingsplanen.  

 

5. Hvordan vil vi bruge data og hvordan vil vi sikre elevernes niveau (hvad giver de nationale 
tests). Hvis ikke man bruger de nationale test, skal man vise hvilke andre redskaber vi 
bruger. Skal vi som bestyrelsen have nogle principper for målbare resultater? Punkt fra 
sidste møde vi aftalte vi ville tage op igen. (30 min) 
 

• Punktet flyttes til et møde i det nye skoleår.  

 

6. Næste skoleår – møder og forventninger? (15 min) 
 

• Aflevering af yngre børn på skolen.  

o Skoleledelsen har et ønske om at ordningen med at forældre afleverer foran 

skolen fortsætter efter sommerferien 2021.  

 

Bestyrelsen er enig i beslutningen, men forventer, at der tages hensyn til de 

yngste/nyeste børns tryghed og at der f.eks. kan være særlige aftaler for 

f.eks. 0. klasse.  

 

Der skal kigges på, hvordan børnene bliver afhentet om eftermiddagen. Evt. 

kan forældrene komme ind på SFO’en og hente sit barn.  

 

Der skal yderligere arbejdes med, hvordan forældrene kan få en relation til 

lærere og pædagoger. Der kan f.eks. arrangeres fælles morgenkaffe eller 

andre arrangementer.  

 
7. Eventuelt. 

 

• Beretningen blev drøftet.  
 
 
 
 
 
Ref: Henrik Wilhelmsen 


