
Skolebestyrelsesmøde 15-9-2020  

17:30 – 20:30  

 

Deltagere: Mads Holm, Marcel Schouv, Maria Brandt Avnskjold (virtuelt), Mie Fuglsang, Tanja Engly 

Steinaa, Trine B. Falbe-Hansen, Ulla Justesen, Rasmus Illemann Bæk (medarbejderrepræsentant), Omar,  

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

Afbud: Oddny Haugen 

Mødeleder: Tanja Engly Steinaa 

Timekeeper: Tanja Engly Steinaa 

Agenda: 
1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse (Corona, skolestart, skolelederstillingen etc.), 

formanden (emner til skoleåret – hvad har I lyst til vi skal prioritere), medarbejder 
repræsentant, skole og forældre –  40 min 
Fra ledelsen: 

o Skolelederstillingen er slået op med ansøgningsfrist snarest. Der har været en 
håndfuld mulige ansøgere på besøg på skolen. 

o Ok skolestart med mange restriktioner på vores hverdag. Slider på såvel 
medarbejdere, ledelse som elever. En del forældrehenvendelser med baggrund i 
måden vi gør det på – vi overholder retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen. 
Udfordringer med enkelte forældre der har meget lidt forståelse for måden vi 
handler på. Fx blev skolen kritiseret i opslag på Hvidovre Kommunes facebookside. 

o Pt. stadig kun 3 elever smittet – alle med stor sandsynlighed andre steder end på 
skolen. 

o Det er krævende og til tider frustrerende, at vi skal leve op til hele folkeskoleloven i 
tider, hvor så mange ting er anderledes og besværliggjorte. 

o Aflyste forældremøder – skole-hjem forholder vi os til i den nærmeste fremtid. 
o Alle klasserejser og lejrskoler er aflyst. 
o 717 børn pr. 5/9, hvilket er en pæn fremgang i forhold til næste år. 
o Vi har møder med rengøringen for at sikre, at der bliver gjort ekstra rent de steder, 

hvor det er påkrævet. 
o Ansat ny faglig leder for SFO og 0.klasse – Kirsten Ingemann – vil blive præsenteret 

på næste SB-møde. 
o Der er pt. ikke valgt nogle elevrådsrepræsentanter endnu – vi håber, at have dem 

klar til vores kommende møde. 
 

Fra formanden: 

• Ønsker til emner der skal arbejdes med i det kommende år: elevtoiletter, ny 
klassedannelse efter 6.klasse (evaluering? Blive bedre til at begrunde overfor 
forældrene hvorfor vi gør det), trafik, halbyggeri, skolebestyrelsens rolle i forbindelse 
med en beredskabsplan i forhold til corona, Vandets kredsløb-projekt, 
sponsorpolitik, vikarer, lærernes arbejdstidsaftale (skoleplan), trivsel 
(medarbejdere/elever), legeplads/skolegård, digital dannelse 

 
Fra medarbejderne: 



• Nogle medarbejdere på skolen har følt sig berørt af det en forældre har skrevet på 
Facebook. Derudover er der nogle forældre, der har svært ved at holde den gode 
tone. Noget vi som skole har stor fokus på lige nu. 

• Medarbejderne føler en belastning i forhold til lægefaglige beslutninger, fx om en 
elev skal blive hjemme syg pga. lidt ondt i halsen.  
 

2. Høringssvar ”Høring vedr. forslag til ny budgettildelingsmodel for 
specialundervisningstilbuddene” – 15 min 
Skolebestyrelsen udarbejdede høringssvar til budgettildelingsmodellen. 
 

3. Høringssvar ”Høring vedr. forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion” – 15 min 
Skolebestyrelsen udarbejdede høringssvar til budgettildelingsmodellen for inklusion. 
 

4. Overordnede principper for hvordan vi kommunikerer (punkt fra før sommerferien) – 60 min 
Skolebestyrelsen drøftede det udsendte bilag om principper. Skolebestyrelsen besluttede, 
at der skal udarbejdes nogle mere overordnede principper, som giver skolen 
handlemuligheder i forhold til efterfølgende at udarbejde mere konkrete retningslinier. 
Rasmus modtager punkter til udarbejdelse af principper, som efterfølgende udarbejdes af 
skolen til senere beslutning på skolebestyrelsesmøde. 
 

5. Trafikforhold (jvf. email korrespondance tidligere) - Alle -  20 min 
Der er kaos om morgenen for enden af Langhøjparken pga. Hvidovre Privatskoles 
midlertidige placering. Virker som om der er kommet bedre styr på det efterhånden. Vi er 
opmærksomme på om tingene udvikler sig. 
 
GW har været i kontakt med Center for Trafik og Ejendomme, som har lovet at komme ud 
og kigge på de tre stikveje på den ene side af Langhøjparken. De vil gerne i dialog om en 
af vejene modsat i forhold til om der evt. skal sættes skilte op med kun indkørsel for 
beboere. 
GW inviterer Center for Trafik og Ejendomme ud til en tur rundt om skolen for at kigge på 
trafikforholdene og mulige forbedringer. Maria og Mads vil gerne deltage.  
Opfordring til at lave en kampagne/event sammen med elevrådet for at lave sikre skoleveje. 
Bente tager den med videre til kontaktpersonen for elevrådet. 
 

6. Eventuelt. 
Mads meldte sig til temaaftenen om røgfri skole.  

 
 
 


