
Skolebestyrelsesmøde 14-12-2020 (Online møde) 

17:30 – 20:30  

 

Deltagere: 

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

Justesen, Oddny Haugen, Rasmus Illemann Bæk (medarbejderrepræsentant), Omar Righi, Maria Isabella 

Diaz Rasztar (elevrepræsentant), Nellie Barcobello-Hesmark(elevrepræsentant)Bente Adrian Andersen 

(ledelsesrepræsentant) og Gerhard Grubb Waaentz (ledelsesrepræsentant). 

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

forældre (herunder agenda’en for næste SKOK-møde) – (ca. 30 min) 
o Velkommen til Nellie og Maria vores nye elevrepræsentanter. 
o Medarbejderrepræsentant: 

▪ Flere kollegaer havde gerne set, at ministeriet havde lagt op til 
nødundervisning for eleverne af hensyn til smitterisikoen. 

▪ Virtuel undervisning i de store klasser. Der har dog været tekniske 
problemer i løbet af dagen i dag. 

o Ledelsen: 
▪ GW har haft indledende møde med den kommende skoleleder og følger op 

med en række sparringsmøder efter nytår. 
▪ Virtuel skakturnering afholdt – Langhøj vandt! 
▪ Langhøjskolen har netop modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet. 

Derudover var Arbejdstilsynet på et coronatilsyn, som lige så meget 
handlede om hvor de kunne hjælpe. Alt var ok. 

o Formanden: 
▪ Bemandingen i skolebestyrelsen – se senere punkt. 
▪ Kommunikationen har været rigtig god fra skolens side under 

hjemsendelserne.  
▪ Formanden har fået et par henvendelser vedr. vikardækningen i forbindelse 

med coronaperioden. Ikke noget opsigtsvækkende. 
o Elever: 

▪ Der har været valg til hvem der skulle sidde i skolebestyrelsen. 
▪ Eleverne har drøftet muligheden for at 7.-9.klasse evt. kan få deres 

telefoner, da de fx skal bruge dem til at betale med, når de køber mad i 
frikvarteret. 

o SKOK: 
▪ Der har været drøftet hvordan der kan komme mere bevægelse ind i 

skoledagen. PULS blev nævnt – og skolebestyrelsen undrede sig over, at 
det ikke er kommet ud på de andre skoler. 

▪ Derudover var der snak om røgfri skoletid. Der skulle have været afholdt 
temamøder i løbet af i år. De har været aflyst pga. corona. Forventes afholdt 
i 2021. Derudover over de kommende tre år. 

▪ Der kommer en fra Center for Skole og Uddannelse ud i skolebestyrelserne 
og drøfter muligheden for at få udarbejdet principper på den enkelte skole. 

o Forældrerådet SFO: 
▪ Forældrerådet har haft en drøftelse omkring demokrati i SFO’en med fx 

børneråd. 



▪ Forældrerådet havde en drøftelse af hvordan elevrådet kan gøres endnu 
mere demokratisk og nå ud til de øvrige elever. 

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

o 5.-9.klasse hjemsendt. Klasserne kører virtuel undervisning. Bente og Lotte deltager 
i virtuelle møder med de forskellige team. 

o 0.-4.klasse på skolen. Pt. To klasser hjemsendt grundet smitte blandt henholdsvis 
personale og elever. 

o 0.-4.årgang er opdelt klassevis på skolen, med de samme voksne omkring 
klasserne. Det gælder i både skole og fritid. Det gør at vi pt. Går lidt på kompromis 
med fagene, da lærerne ikke nødvendigvis har de nødvendige kvalifikationer i alle 
fag. De forsøger dog, efter bedste evne, at dække hele fagrækken på de enkelte 
årgange. 

o Møder m.v. er for de flestes vedkommende aflyst. 
o Derudover har vi haft 6. og 9.klasser hjemsendt på det seneste. 
o En del forældre vælger nu, at holde deres børn hjemme indtil jul af hensynet til 

samvær med den øvrige familie i julen. 
o Udfordring med den 21-.23. december i SFO, hvor eleverne stadig skal være opdelt 

klassevis. Vil forsøge at gøre det så godt og trygt for eleverne som overhovedet 
muligt. 

o Opstart efter nytår ved vi endnu ikke hvordan kommer til at forløbe. Er meget 
afhængigt af smittetrykket. 

o Valgfag for 8.klasserne er blevet afsluttet uden eksamen. Eleverne får en karakter 
og en udtalelse i stedet for. 

 

3. Skolebestyrelsen – skal vi have nyt suppleringsvalg? (ca. 20 min) 
o Mie Fuglsang udtræder pr. 31/12 2020. 
o Oddny Haugen udtræder pr. 31/1 2021. 
o Ulla Justesen udtræder pr. 31/7 2021. 
o Harry indtræder i skolebestyrelsen pr. 1/1 2021. 
o Skolebestyrelsen besluttede, at der afvikles suppleringsvalg i maj 2021. Punktet 

kommer på dagsordenen til et kommende møde i januar eller februar. 
 

4. Valg af ny formand og valg af ny næstformand (ca. 20 min)  
o Mie Fuglsang, næstformand udtræder af skolebestyrelsen – derfor skal der vælges 

en ny. 
o Tanja Engly Steinaa fortsætter som formand. Marcel Schouv blev valgt som ny 

næstformand. 
 

5. Mobilpolitik – orientering og begyndende drøftelse - Gerhard (ca. 15 min) 
Problematik i særligt 8.-9.klasserne, da mange elever ikke efterlever reglerne og 
lærerne mere eller mindre oplever, at de har tabt kampen. Bente og Gerhard har 
været en tur i klasserne inden nedlukningen o tale med eleverne om hvad vi 
forventer af dem og reglerne er efterfølgende blevet overholdt i de tre dage eleverne 
var der indtil nedlukningen. 
Der er et ønske fra nogle elever om at få evalueret reglerne og kigget på om det 
måske kan gøres anderledes. 
Eleverne giver udtryk for, at det er en udfordring, at de ikke har telefonerne i 
frikvarteret, når de skal betale for fx mad. Var det en mulighed, at de afleveres i 
timerne og leveres tilbage i frikvartererne? 
 



Marcel undersøger til kommende bestyrelsesmøde hvad der findes af mulige 
undersøgelser og andet på området. 
Punktet tages op til en grundig drøftelse til et kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

6. Virtuelt møde med kontaktforældrene – vil vi holde sådan et og med hvilket formål? (ca. 15 
min) 

o Maria og Tanja drøfter mulige afviklingsmuligheder. Kan fx være ”kom og spørg 
skolebestyrelsen?”. Oplæg præsenteres på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

7. Vikardækning, er det et punkt vi skal have på agendaen igen? (ca. 20 min) 
o Et ønske om at få en drøftelse af hvordan der sørges for at der kommer kvalitet i 

vikarbeskeder. 
o Punktet tages op på et senere tidspunkt, når situationen er mere ”normaliseret”. 

 
8. Kommunikation – præsentation fra Gerhard – (ca. 20 min) 

o Personalegruppen har gennem længere tid drøftet rammerne og forventningerne til 
såvel den interne, som eksterne kommunikation. Det er foregået ved flere 
personalemøder og MED-udvalget. Derudover har en arbejdsgruppe bestående af 
arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse udarbejdet de konkrete forslag, som så 
efterfølgende er godkendt i MED-udvalget. 

o For forældrenes vedkommende betyder det: 
▪ Klasselæreren er ansvarlig for at lægge alle arrangementer omkring den 

enkelte klasse i kalenderen. 
▪ Overblikket er primært til envejs-kommunikation og skal målrettes. 
▪ Beskedsystemet er som udgangspunkt til korte beskeder. 
▪ Kommunikation der er ved at udvikle sig uhensigtsmæssigt, skal håndteres 

telefonisk eller ved et fysisk møde. 
▪ Forældrene skal som udgangspunkt henvende sig til medarbejderne via 

Aula – også hvis man gerne vil ringes op. Undtaget er selvfølgelig ved akut 
opståede behov. Her vil medarbejderen så vidt det overhovedet er muligt, 
vende tilbage samme dag. 

▪ Svar i Aula kan forventes indenfor to arbejdsdage. 
o Ledelsen sender informationen ud til forældrene. 

 

9. Farvel og tak ☺ 

o Formanden og Bente takkede Mie for hendes indsats i skolebestyrelsen 
gennem de seneste 7 år.  

o Formanden takkede Gerhard for hans indsats gennem det seneste år på 
Langhøjskolen som konstitueret skoleleder.  
 

10. Eventuelt. 
o Skolebestyrelsen spurgte til om toiletterne er bevilliget – de er nu i det kommunale 

budget, så der forventes fire nye elevtoiletter det kommende år. Skolebestyrelsen 
skal stadig have fokus på flere toiletter. 

o Kunne skolen have en interesse i at gå ind i arbejdet omkring Hvidovre Havn? 
Punktet tages op på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

o Ulla orienterede kort om projektet omkring Vandets kredsløb – kan det tænkes ind i 
projektet omkring Hvidovre Havn? 

o Der er ikke nyt omkring trafikproblematikkerne og mødet med Center for Trafik og 
Ejendomme. 



o Ledelsen havde udarbejdet en collage til borgmesterbesøget og hvordan det 
kommunale budget kan spille ind på Langhøjskolen. 
 


