
Skolebestyrelsesmøde 11 

11-05-2021 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
 
 

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

• Ledelsen:  
o Der har ikke været nye tilfælde af corona 
o De skriftlige afgangsprøver er gået godt 
o De nye børn er kommet godt i gang på Simonshøj.  

 
Eleverne: Intet nyt 
 
Forældre:  
 
Personale:  
Lærerne er presset af, at skemaerne hele tiden bliver ændret. Der breder sig en mental træthed. 
Folk er glade for at være tilbage på fuld tid på matriklen.  
Fagfordelingen fylder også en del i lærerkollegiet, da der  
 
SFO’en: 
Der er afholdt forældrerådsmøde. Der bliver afholdt forældrekaffe for at ”pleje” de sociale 
fællesskaber blandt forældrene.  
Der skal være nyvalg til forældrerådet, da der begynder at mangle medlemmer.  
 
 
 

2. Den nye måde vi er organiseret på skole og SFO - Henrik (30 min) 

• Henrik gennemgik tankerne om organiseringen i årgangsteam 
 

3. Klassesammenlægning status og mødet d. 12. maj – Henrik – (30 min) 

• Bestyrelsen gennemgik argumenter for og imod og planlagde mødet med 
forældrene fra 5. klasse.  

 
4. Havnen status evt. samarbejde med søspejderne – Harry (30 min) 

• Harry videreformidler Henriks mailadresse til søspejderne.  

• Der er skaffet et interview med Hvidovre Avis om bestyrelsens vision for Skolen i 
havnen. Harry og Tanja bliver interviewet.  

• Der er holdt møde med SF og Konservative. Fælles for partierne var, at de er 
interesseret i at arbejde med.  

 
5. Suppleringsvalg – gennemgang af kandidater og det videre forløb? (30 min) 

• Trine har valgt at stoppe i bestyrelsen med udgangen af skoleåret 2020-2021.  



• Der har meldt sig 7 kandidater til 3 pladser + suppleanter.  

• Tanja, Maria og Henrik deltager i et opstillingsmøde. Bestyrelsen lægger op til, at 
kandidaterne prøver at fordele pladserne mellem sig.  

 
6. Eventuelt. 

• Bestyrelsen siger ja til, at eleverne kan spørges om deres vej til skole om 
morgenen.  
 

 

 
 
 


