
Skolebestyrelsesmøde 09-11-2020 (Online møde) 

17:30 – 19:30  

Deltagere: Mads Holm, Marcel Schouv, Maria Brandt Avnskjold, Mie Fuglsang, Ulla Justesen, Oddny 

Haugen, Trine B. Falbe-Hansen, Rasmus Illemann Bæk (medarbejderrepræsentant), Omar Righi, Bente 

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

Mødeleder: Mie Fuglsang 

Timekeeper: Mie Fuglsang 

Afbud: Tanja Engly Steinaa, 

 

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

og forældre (herunder agenda’en for næste SKOK-møde) – (ca. 30 min) 
o Fra ledelsen: 

▪ Der er pt. indkaldt til første samtalerunde i forbindelse med 
skolelederstillingen. Der er indtil flere kvalificerede ansøgere. 

▪ På grund af to opsigelser – af forskellige grunde – har vi slået to stillinger op 
med ansættelse den 1/1 2020 eller hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist 
den 19/11. 

▪ Vi har i dag drøftet skolens mobilregler i stor-SU. Drøftelsen er kommet med 
baggrund i, at lærerne særligt i Store Høj bruger meget energi på at 
diskutere med eleverne om de skal aflevere deres mobiler eller ej. Vi oplever 
desværre lige nu en uheldig tendens. På den baggrund ønsker personalet 
og eleverne, at det tages op til fornyet overvejelse. Om de nuværende regler 
skal laves om. Punktet tages op på et senere møde.  

o Formanden: 
▪ Der er ikke umiddelbart nyt. 

o Medarbejderrepræsentanter: 
▪ Personalet er trætte af corona. 
▪ Lærerne afventer de lokale forhandlinger om lærernes arbejdstid i 

kommende år ud fra den nye arbejdstidsaftale. 
o Elevrepræsentanter: 

▪ Der er valgt to elevrådsrepræsentanter, som forhåbentlig deltager på næste 
måneds møde. 

o Andet: 
▪ Der har været afholdt forældrekaffe i SFO’en. Forældrerådet stod bag. Det 

kom bl.a. frem, at der stadig er udfordringer i forhold til opdelingen af 
SFO’en i årgange. Der er særligt udfordringer omkring 1.klasserne, der er på 
1.sal, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssige lokaler til eftermiddagsbrug. 
Der arbejdes på at forbedre forholdene. 

▪ SKOK: der er udkommet en sundhedspolitik. Vigtigt at der fortsat holdes 
fokus på at hallen bliver bygget på Langhøjskolen. Alle skoler er blevet en 
del af et netværk, der arbejder med sundhed og bevægelse. Langhøjskolen 
har tilbudt, at sprede PULS ud til de andre skoler i kommunen. Kunne 
skolevejen evt. flettes ind omkring bevægelsen.  



▪ Kunne skolebestyrelsen arbejde for at få Biksen tilbage? Vil kunne skabe 
grobund for at understøtte sundheden på skolen. Elevrådet vil også gerne 
drøfte emnet. 

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

 

o Justeret i retningslinierne og overvejer lige nu yderligere tiltag lokalt. Fx i forhold til 
blandede hold i tysk/fransk. 

o Justerede retningslinier lokalt i Hvidovre – vedtaget i kriseberedskabet. 
o Pt. lokalt udbrud i en 6.klasse. Pt. fem smittede elever. Har i dag været i kontakt 

med chefsundhedsplejersken i Hvidovre Kommune, der har anerkendt, at de tiltag 
og hjemsendelser, vi har lavet pt. er som det skal være. Der skal ikke foretages 
yderligere hjemsendelser med mindre, der sker mere i sagen. 

o Ønske fra skolebestyrelsen om at det kommunalt overvejes om man skal tænke lidt 
bredere, når vi taler om ”nære kontakter”. 

o Vi afventer pt. en udmelding fra ministeriet om eksamen i valgfag på 8.klasse skal 
afvikles. Det giver nogle udfordringer, da en del af vores valgfagselever bliver 
undervist på TEC. 

 

3. Trafikforhold (Status siden sidste møde) – Maria, Mads og Gerhard – (ca. 20 min) 
o Maria og Gerhard har mødtes med Per fra Center for Trafik og Ejendomme. 
o Bommen ved Perlevej – vi drøftede mulig skiltning. 
o Vi drøftede skiltningen på stikvejene på den anden side af skolen. Her vil de forsøge 

at arbejde med en tydeligere skiltning. 
o Vi drøftede muligheden for at få bump på cykelstien bag skolen. 
o Fodgængerovergang ved hovedindgangen på stien – Center for Trafik og 

Ejendomme overvejer en anden løsning. 
o Vi spurgte til at lave en sikker cykelvej gennem Strandmarkskvarteret til skolen. Det 

overvejes pt. politisk om det måske er en mulighed.  
 

4. Film i undervisningen – Maria – (ca. 10 min) 
 

5. Høring om skolernes ferie- og fridagsplan for 2023/2024 – (ca. 15 min) 
 
 

6. Kommunikation mellem skole og hjem (status efter personalemøde) – Rasmus og Gerhard 
– (ca. 15 min) 
 

7. December mødet – hvordan skal vi holde mødet? Er der nogen der melder sig til at stå for 
forplejning som er lidt udover det sædvanlige? – (ca. 10 min) 
 

8. Eventuelt. 
 

 

Forberedelse: 
 
Læs fremsendte høringsmateriale 
Læs Maria’s fremsendte SKOK dagsorden mv. 


