
Skolebestyrelsesmøde 06-10-2020 (Online møde) 

17:30 – 20:30  

 

Deltagere: Mads Holm, Marcel Schouv, Maria Brandt Avnskjold, Mie Fuglsang, Tanja Engly Steinaa, Ulla 

Justesen, Oddny Haugen, Rasmus Illemann Bæk (medarbejderrepræsentant), Omar Righi, Bente Adrian 

Andersen (ledelsesrepræsentant) og Gerhard Grubb Waaentz (ledelsesrepræsentant). 

Afbud:  

Mødeleder: Tanja Engly Steinaa 

Timekeeper: Tanja Engly Steinaa 

Afbud: Trine B. Falbe-Hansen, 

Agenda: 
1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, medarbejderrepræsentant, skole og 

forældre –  30 min 
o Skolens ledelse: 

▪ Ansættelse af ny teknisk serviceleder – starter 1/11. 
▪ Genopslag af skolelederstillingen – nyansættelse pr. 1/1 2021. 
▪ Handleplaner ud fra den nationale trivselsundersøgelse udarbejdes i hver 

klasse inden den 1/12 – efterfølgende kommer der en nyhed ud til 
forældrene om hvordan der arbejdes med det i den enkelte klasse. 

▪ Bevilling i det kommunale budget på 1,5 mio. kr. til elevtoiletter på 
Langhøjskolen. 

▪ Problematisk at samle elevrådet under de nuværende omstændigheder. 
11/11 skal elevrepræsentanter deltage i fælles elevrådsmøde. 

▪ Skolen har fået bevilliget ca. 300.000 kr. til skolegården med særlig fokus på 
de store elever. 

▪ Scienceuge i uge 39 – her har vi bl.a. fået bevilliget nogle ressourcer fra EU 
til et projekt, som bl.a. kan bruges til indkøb af remedier til undervisningen. 

▪ Vi er i overvejelser omkring afvikling af vores pædagogiske weekend – vi 
ender sandsynligvis med en aflysning. 

▪ Vi afholdt Langhøjdag i september med bankospil over allekald samt 
uddeling af is. Samme dag fik vi overrakt Friluftsrådets grønne flag af 
borgmesteren. Hendes tale blev livestreamet til klasserne. 

o Formanden: 
▪ Skolebestyrelsesmøde 10/12 bliver flyttet til den 14/12. 

o Medarbejderrepræsentant: 
▪ Medarbejderne takker for plakater mm. I forbindelse med lærernes dag den 

5/10. 
▪ Hvidovre Lærerforening er bestemt ikke tilfredse med, at rammebesparelsen 

på skoleområdet fastholdes. 
▪ Vi arbejder på omstrukturering af måden vi arbejder med elever med 

udfordringer på. Efter efterårsferien starter vi et nyt inklusions-/AKT-tiltag op 
kaldet Stjernehøjen. Skolebestyrelsen ønsker rundvisning i forbindelse med 
julefrokosten. 

o SKOK: 



▪ Der har været teams-møde med fokus på arbejdet med skoledistrikter. Der 
sidder en arbejdsgruppe pt. og arbejder med at udarbejde principper for 
dannelse af skoledistrikter i Hvidovre Kommune. 

 
2. Corona situationen – status fra Gerhard og Bente – 10 min 

o Enkelte smittede elever. 
o Ikke flere hjemsendelser af klasser pt. 
o Forsøger hele tiden at påminde elever og personale om at overholde 

retningslinierne. 
o Udfordring med åbne døre på gangene, når vi nu har fået varme på. Forsøger at 

holde nogle døre åbne om morgenen for at begrænse smitterisikoen. 
o Øget fokus på personalet gennem arbejdsmiljøgruppen. 
o Afventer udmelding fra myndighederne inden vi kommer med en udmelding i uge 43 

om perioden efter ferien. 
o Vi er hele tiden i dialog med Center for Skole og Uddannelse samt de øvrige skoler 

for at sikre at vi gør tingene nogenlunde ens. 
 

3. Præsentation af vores nye faglige leder – 10 min 
o Kirsten Ingemann Andersen, nyansat faglig leder for SFO og 0.klasse, 

præsenterede sig selv.  
 

4. Præsentation af procesplan omkring udvikling af SFO’en (punkt fra marts måned) – 30 min  
o Kirsten præsenterede en procesplan for arbejdet med at skabe en stærk og 

sammenhængende SFO.  
o Der er startet et arbejde på SFO’en med at arbejde med erfaringerne fra 

coronatiden og samtidig skabe en stærkere fælles kultur på SFO’en. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe med en bred repræsentation blandt personalet. TR og AMR er 
tæt inde over processen. Desuden involveres børneråd, forældreråd og 
skolebestyrelse løbende i processen. 

o Det der skal arbejdes med er: 

• Morgenåbning 

• Overgang til undervisning 

• Pædagogens rolle i undervisningen 

• Overgang fra undervisning til SFO  

• Det gode fritidstilbud  

• Nye 1.maj børn 

• Overgang til klub 
o Personalet får mulighed for at arbejde med at drømme om hvordan vi kan skabe 

den bedst mulige SFO. 
o Spørgsmål fra skolebestyrelsen til hvordan idrætscertificeringen og dermed 

bevægelse og idræt tænkes ind i SFO’en. 
o Forældrerådet besluttede på møde i går, at caféordningen bliver lukket. I stedet blev 

det besluttet, at der hver dag bliver lavet en pædagogisk aktivitet, som handler om 
at lave mad om eftermiddagen. 

o Skolebestyrelsen bakkede op om at der dannes et børneråd, som en del af 
demokratiseringsprocessen. 

 
5. Kontaktforældrenes rolle i forbindelse med modtagelse af nye elever (punkt ønsket af 

kontaktforældregruppe på 4.årgang) – Gerhard – 15 min  
o Kontaktforældregruppen ønsker besked i god tid i forbindelse med modtagelse af 

nye elever. Det vil de gerne have for bl.a. at kunne kontakte pågældende elevs 
forældre og byde dem velkommen til Langhøjskolen. 



o Er det noget, vi kan forvente af alle kontaktforældregrupper? 
o Skolebestyrelsen mener ikke, at det er en opgave vi kan pålægge kontaktforældre 

denne opgave. Skolebestyrelsen ønsker i stedet for, at klasselæreren orienterer 
forældre til nye elever om hvem der er kontaktforælder i klassen, hvorefter 
forældrene selv kan tage kontakt. 

 
6. Eventuel udvidelse af skolebestyrelsen med eksterne deltagere (som fx en repræsentant 

fra Hvidovre Gymnasium, TEC, erhvervslivet eller andre)  
 

o I forbindelse med at Hvidovre Gymnasium har forespurgt skolerne om muligheden 
for at få en plads i nogle af skolebestyrelserne i kommunen ønskes en drøftelse af 
hvilke muligheder og udfordringer skolebestyrelsen ser i at afsætte en plads i 
skolebestyrelsen til en relevant samarbejdspartner udefra. 

o Skolebestyrelsen besluttede at udskyde en beslutning omkring evt. deltagelse af 
eksterne deltagere på skolebestyrelsesmøderne. Skolebestyrelsen gav udtryk for en 
bekymring for at have eksterne deltagere i bestyrelsen. Derfor ønskes en 
grundigere drøftelse af fordele og ulemper inden der tages en beslutning. 

o Kunne man få et oplæg fra Hvidovre Gymnasium, hvor de præsenterede deres 
tanker omkring evt. deltagelse i skolebestyrelsen? GW tager drøftelserne med 
videre til gymnasiet. 

o Kunne det være en drøftelse at bringe op i SKOK? 
 

7. Kommunikation mellem skole og hjem (status fra sidste møde) – Rasmus og Tanja – 20 
min  

o Skolebestyrelsen drøftede udkast til principper for kommunikation mellem skole og 

hjem. Der var enkelte rettelser, hvorefter princippet blev vedtaget. 
o Ledelsen bringer principperne videre til MED-udvalget og sørger sammen med 

personalet for den efterfølgende implementering. 
 

8. Trafikforhold (Status siden sidste møde) – Maria, Mads og Gerhard - 10 min  
o Gåtur med Center for Trafik og Ejendomme i uge 43. 
o Opfordring til at skolebestyrelsen i den kommende periode arbejder med trafikken 

omkring skolen. Der kan være muligheder for at gøre opmærksom på de 
udfordringer der er i den kommende tid. Punktet tages op på de kommende møder 

 
9. Vandets kredsløb-projekt (status) – Gerhard - 10 min 

o Ulla deltog i sidst møde. Der var meget entusiasme i arbejdsgruppen.  
o Det er nu afklaret, at tanken om en vandtank på taget af hallen ikke er en mulig 

løsning. Derfor arbejdes der med andre løsninger på den anden side af vejen. Der 
tænkes i mulige fondsansøgninger fx i Novo Nordisk Fonden. 

o På sidste møde drøftedes mulighederne for at inddrage vand- og vindenergi. 
 

10. Sponsorpolitik og ”Langhøjskolens venner” – hvordan vil vi bruge de muligheder der ligger i 
sponsorpolitikken og ”Langhøjskolens Venner” - Alle (Maria kan evt. give en introduktion og 
status på ”Foreningen Langhøjskolens Venner” – Alle - 30 min 

o Maria forklarede om tankerne bag arbejdet med Langhøjskolens venner. Et tiltag 
der skulle være med til at skaffe penge til at skaffe midler til at udbygge fx 
Langhøjskolens legepladser eller andet. Der er ikke i forældrerådet tænkt flere 
tanker omkring det pt. Flere medlemmer der var med til at starte det, men er ikke 
længere medlemmer. 

o Skolebestyrelsen besluttede på nuværende tidspunkt ikke at gøre mere ved sagen. 
Det kan evt. tages op på et senere tidspunkt, hvis der er konkrete sager, hvor det 



kunne give mening. 
 

11. Eventuelt. 
o Forespørgsel vedr. udlevering af Chromebooks og seddel udleveret til forældrene. 

GW pointerede, at skolen kun kan gøre eleverne og deres forældre ansvarlige i 
forhold til erstatning af Chromebooks, hvis en evt. skade er påført ved grov 
uagtsomhed eller fortsæt. Skolen overvejer om det pågældende forældreskriv skal 
revideres. 

o Vi afvikler fortsat motionsdag – men det foregår selvfølgelig coronasikkert. 
 
Referent: Gerhard Grubb Waaentz 
 
 


