
Skolebestyrelsesmøde  

17-08-2022 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 

 
 

1. Velkommen ved Henrik (5 min) 
 

2. Præsentation af medlemmer i bestyrelsen (15 min) 

• Bestyrelsen præsenterer sig selv 
 

3. Konstituering af bestyrelsen (45 minutter) 

• Valg af formand og næstformand 
o Marcel er valgt til formand og Niclas er valgt til næstformand. 

 

• SKOK (Skole og Kontaktudvalget er et forum, som arbejder med sammenhæng 
mellem forvaltning, skoler, klubber og foreninger) 

o Maria er valgt som repræsentant 
 

• Forretningsorden 
o Det bliver aftalt, at der laves et udkast til en ”grundlæggende” 

forretningsorden. En forretningsorden sikrer, at bestyrelsens arbejde er 
rammesat, og at der er enighed om forløbet af møderne, evt. aflysninger af 
møder, procedurer for afstemninger og uenighed mv. Det er formand og 
næstformand, der udarbejder det. Der bliver arbejdet løbende med at udvikle 
forretningsordenen.  
 

• Datoer for bestyrelsesmøder 
o Det bliver aftalt at invitere Peter med til at drøfte nye datoer for møderne. 

Henrik laver et udkast, hvor flest muligt møder ligger i lige uger.  
 
Pause med spisning 
 
 

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

Elever:  

• Ventes først til næste møde. Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at 
elevdemokratiet på Langhøjskolen bliver prioriteret og ønsker, at elevernes 
deltagelse på bestyrelsesmøderne bliver stabil. Der skal i dagsorden tages stilling til 
relevansen af elevernes deltagelse. 
 

Ledelse:  

• Chromebooks – vi ved endnu ikke, om skolerne i Hvidovre får lov til at arbejde 
videre med Googlemaskiner eller ej. Vi ved, at forvaltningen arbejder med en 



exitstrategi, ligesom der arbejdes på at finde en cloudbaseret erstatning for Google, 
hvis datatilsynet lukker for vores adgang.  

• Årets start – det er gået godt. Der er en god stemning på skolen og en masse glade 
børn og voksne.  

• Bygningerne – vi har fået skiftet alle vandrør i kælderen, så der nu er tidssvarende 
installationer på hele skolen. Alle vinduer og døre i facaderne er blevet rettet op, så 
der ikke længere er vinduer eller døre, der ”hænger”. Der er ved at blive installeret 
timere på alle opladervogne, så vi kan hjælpe med at spare på strøm til vores 
Chromebooks.  

 
Forældrene: 

• Ingen kommentarer 
 

Medarbejder: 

• Det har været en god skolestart. Masser af tid til samarbejde. Der er god energi.   

• Der bliver arbejdet godt med den faglige handlingsplan.  

• Der er indgået en aftale i udskolingen om, at mobilpolitikken skal overholdes.  
 
 

5. Årets mødedatoer (5 min) – vedhæftet som bilag 
 

• Det bliver besluttet at vente med at drøfte datoerne til Peter er med til møde, for at 
prøve at imødekomme Peters ønsker.  
 

 
6. Fordeling af skolebestyrelsesrepræsentanter til klassetrin? (15 min) 

 

• Bestyrelsen fordeler datoerne mellem sig.  

• Blandt andet kan fortælles om bestyrelsens fokuspunkter Havnen, toiletterne mv.  

• Ledelsesrepræsentation 

 

7. Høringssvar budget 2023 og forslag til nye skoledistrikter (30 min) 
 

• Der er sendt høringssvar vedr. budget 2023-2026 

• Skoledistrikter – høringssvaret skal lægge op til, at der tages hensyn til  

o at Langhøjskolen ikke fremover skal være 4 – sporet 

o at der skal tages et socialt hensyn til børn i de områder der foreslås flyttet til 

Engstrandskolen 

o at der sikres sikre skoleveje for alle børn,  

 
8. Præsentation af skolens og bestyrelsens arbejde sidste år (20 min) 

o Personale og forældre fra den tidligere bestyrelse har fremlagt det, der er arbejdet 
med i de seneste år. Personalet fremlagde arbejdet med arbejdsmiljøet på skolen, 
som også har fyldt en del i bestyrelsen. Bestyrelsen fremlagde arbejdet med sikre 
skoleveje og havneudvalget.  

 
 

9. Eventuelt. 
 



•  
 

 
 

 
 
Forberedelse/kommentarer: 
 
 
Pkt. 7: Høringssvar 
 
Budget 2023-2026 - https://www.hvidovre.dk/kommunen/nogletal-og-okonomi/budget/ 
 
Skoledistrikter: https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2818 
 
    
https://www.hvidovre.dk/Umbraco/api/EsdhCoreFile/DownloadUrl?agendaItemId=297312818&atta
chmentId=88349297312818 
 
 
 
 
Pkt. 6: Datoer for forældremøder 
 
Lillehøj forældremøder: 

1. årgang - mandag 22/8 kl. 17.00-19.00 
2. årgang - torsdag 25/8 kl. 17.00-19.00 
3. årgang - onsdag 24/8 kl. 17.15- 19.15 
4. årgang - onsdag 7/9   kl. 16.30-18.30 
5. årgang - torsdag 11/8 kl. 17.00-18.00 (er afholdt) 

 
Storehøj forældremøder: 
 

6. årgang – torsdag 15/9 kl. 17.00-19.00 
7. årgang – tirsdag 23/8 kl. 17.00-19.00 
8. årgang – onsdag 24/8 kl. 17.00-19.00 
9. årgang – mandag 22/8 kl. 17.00-19.00 

 
 
 
Pkt. 5: Mødedatoer til kommende skolebestyrelsesmøder: 
 
 

https://www.hvidovre.dk/kommunen/nogletal-og-okonomi/budget/
https://www.hvidovre.dk/kommunen/nogletal-og-okonomi/budget/
https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2818
https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2818
https://www.hvidovre.dk/Umbraco/api/EsdhCoreFile/DownloadUrl?agendaItemId=297312818&attachmentId=88349297312818
https://www.hvidovre.dk/Umbraco/api/EsdhCoreFile/DownloadUrl?agendaItemId=297312818&attachmentId=88349297312818
https://www.hvidovre.dk/Umbraco/api/EsdhCoreFile/DownloadUrl?agendaItemId=297312818&attachmentId=88349297312818
https://www.hvidovre.dk/Umbraco/api/EsdhCoreFile/DownloadUrl?agendaItemId=297312818&attachmentId=88349297312818


 

Dato Tidspunkt Indhold Sted 

Torsdag 4. august  
(blev ændret til 
onlinemøde 9. august)  

16.00-17.00 Budgetmøde om 
Kommunalt Budget 

Langhøjskolen –  
Kontoret 
 

Onsdag 17. august  17.30-20.30 
 

Konstituering af 
bestyrelsen og høringssvar 
om nye skoledistrikter 
 

Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Onsdag 14. september  18.00-20.00 On-boarding af nye 
skolebestyrelser 

Rådhuset 
 
 

Mandag 10. oktober 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Tirsdag 15. november 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Onsdag 14. december 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Torsdag 19. januar 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Mandag 20. februar 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Tirsdag 21. marts 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Onsdag 19. april 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Tirsdag 16. maj 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 

Onsdag 14. juni 17.30-20.30 
 

 Langhøjskolen –  
P-rummet 
 


