
Skolebestyrelsesmøde  

10-10-2022 

17:30 – 20:30  

 

Referat: 

Tilstede:  

Forældre: Marcel, Niklas, Allan, Nicolas, Maria,  

Personale: Søren 

Elever: Ingen 

Ledelse: Bente, Henrik (ref.) 

Tidspunkt Punkt Ansvarlig 

   

17:30 

Rundvisning på skolen 
 
Bestyrelsen så skolens lokaler.  
 

Henrik 

18:00 

 
Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, 
medarbejder repræsentant, skole og forældre 
 

• Elever 
o Intet. Eleverne var ikke til stede. 

• Ledelse 
o Sammenlægning i 9. klasse. Der er truffet 

beslutning om at lægge de tre klasser sammen til 
to klasser. Der har været en grundig proces, hvor 
lærerne har tænkt i mange forskellige scenarier. 
Der har været noget uro blandt nogle forældre, 
fordi de manglede information om årsagen til 
sammenlægningen.  

o Proces på 4. årgang. Der er arbejdet meget med 
børnefællesskaberne på årgangen. Der er brug 
for information om, det der bliver arbejdet med.  

o Scienceuge + girls day in science er afholdt. Det 
har været en virkelig god oplevelse.  

o Der er slået en stilling op til en ny lærer i 6. 
årgang. Vi har samtaler torsdag 13/10 kl. 14. 

o Pigernes Fodboldhold er desværre slået ud af 
skolefodboldturneringen.  
 

• Formand 
o Intet 

 

Alle 



• Medarbejdere 
o SFO’en har holdt arbejdslørdag for at tale om et 

fælles børnesyn for hele 3-Høje. Det var en god 
dag, hvor der blev arbejdet flot.  

o Skolen – uge 39 var bedre organiseret. 
Planlægningen af ugen var bedre. 

o Der er en god stemning på skolen blandt 
personalet.  

o Der er stadig henvendelser om et besværligt 
forældresamarbejde, hvor det kan være svært at 
arbejde sammen med frustrerede forældre.  

• SKOK 
o Der valgt nyt formandskab. Der er kommet flere 

medlemmer blandt andet fra flere foreninger.  
o Der arbejdes lige nu med at evaluere Hvidovre 

Kommunes faglige strategi.  
 

18:30 

 
Behandling og godkendelse af forretningsorden 
 
Forslaget til en forretningsorden blev gennemgået. Der var 
forslag til ændringer, som alle blev vedtaget og rettet på mødet.  
 
Forslaget blev vedtaget.  
 

Formandskabet 

19:00 

 
Årshjul for bestyrelsen 
 
Marcel gennemgik udkastet til et årshjul for bestyrelsens 
arbejde.  
 
Det blev besluttet at bruge årshulet til at systematisere arbejdet 
med principper, udvikling og tilsyn. 
 

Formandskabet 

19:15 

 
Principper – Proces og fordeling 
 
Marcel fremlagde planen for arbejdet med principperne. Der 
nedsættes i første omgang to grupper, der skal arbejde med 
principperne  
 

Formandskabet 

19:30 

 
Status på skolens 2022 budget 
 
Henrik har fremlagt skolens budget. Vi kommer til at gå ud af 
året med et merforbrug, der er højere end planlagt. Merforbruget 
skyldes for størstedelen engangsinvesteringer, som ikke var 
budgetteret. F.eks. underlag til en legeplads, som vi havde fået 
tildelt midler til, oprettelse af et ekstra klasselokale i 0. klasse, 
merudgifter til nyt køkken, mv.  
 

Henrik 



Bevillingen for 2023 er desværre mindre end vi regnede med, da 
vi har ca. 20 elever færre indskrevet end planlagt.  
 
Vi har derfor valgt ikke at genopslå en stilling, der står til udløb 
31. dec. 2022. Derudover er der et barselsvikariat, der kan 
bortfalde.  
 
Dermed kan vi spare to stillinger i første del af budget 2023.  
 

19:45 

 
Fremlægge faglig handlingsplan 
 
Punktet blev udsat til et senere møde. 
 

Henrik 

20:00 

 
Skolens udviklingssamtale med forvaltningen 
 
Punktet blev udsat til et senere møde.  
 

Henrik 

20:15 

 
Evt. 
 
Intet 
 

Alle 

 
 
Til nyhedsbrevet: 
Tekst om arbejdet med principper  
 

Forberedelse/kommentarer: 
 
Følgende materiale er vedlagt til bestyrelsens forberedelse: 
 

• Forretningsorden for Langhøjskolen 

• Proces for arbejdet med principper 

• Årshjul for bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 


