
Skolebestyrelsesmøde 13-04-2021 (Online møde) 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
 

 

1. Trafik – ”besøg” fra Hvidovre kommune – trafiksikkerhed (45 min) 

• Administrationen præsenterer sig selv: Michael Einfeldt (Vej og trafik), Thor Storgaard 

(Sundhedscenteret), Bo Wilkens og Birgitte Salgaard (Skole og uddannelse) 

o Referat af drøftelserne er vedlagt som bilag, når dette bliver tilgængeligt.  

 

2. Tid til refleksion og drøftelse af pkt. 1 (15 min) 

• Bestyrelsen drøftede de input der kom under punktet trafik. Især blev ønsket om en 

samlende cykelvej gennem hele skoledistriktet drøftet.  

 

3. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse (herunder Corona situationen), formanden, 

medarbejder repræsentant, skole og forældre – (45 min) 

• Elevrepræsentanter:  

o Der var fælles elevrådsmøde mandag 12/4.  

 

• Ledelsen:  

o Corona: Skolen har godt styr på bobler og har ikke oplevet smitte på skolen i 

længere tid. Vi håber det fortsætter.  

o Ungdomsskolen har tilbudt særlige trivselsforløb, som vi gør brug af. 

o Der er lavet en dag for alle 8. og 9. klasser i kommunen.  

o SFO – der har været positiv feedback fra forældre til nye 0. klasser om den nye 

måde opstarten for 1. maj børn er organiseret på.  

o Lærernes fagfordeling er i fuld gang. I år skal alle lærere i højere grad end 

tidligere kun undervise på én årgang. Det er et skifte i forhold til tidligere.  

o Økonomi: Der bliver ikke hensat midler til 2022 

o Fagligt efterslæb: Ledelsen har meddelt, at der er planlagt en screening af 

elevernes faglige niveau efter de længere perioder med hjemme- og 

nødundervisning. 

o   

• Lærerrepræsentanter: 

o Glade for at være tilbage i de fysiske rammer.  

o Det kan mærkes, at de mange omstillinger i lærernes arbejde, begynder at 

medføre en forhøjet, mental træthed. 

o Der skal arbejdes med trivslen i klasserne. Godt nok er man tilbage, men det er 

også under andre rammer.  

o Mange er usikre over for den nye struktur, men arbejder konstruktivt med. Vi 

taler om tingene og ”finder ud af det”.  



• Skole og forældre: 

o Ros til lærerne 

o Den forældredrevne cafe/frugtordning i SFO’en er ophørt, og det 

tilbageværende overskud skal nu fordeles til gode ting til børnene. 

 

4. Klassesammenlægning – Henrik og Bente – (15 min) 

• Ledelsen har besluttet, at de nuværende fire 5. klasser skal lægges sammen til tre 6. 

klasser efter sommerferien. 

• Bestyrelsen spurgte ind til fordele og ulemper ved en sammenlægning og bakker op om 

beslutningen. 

• Der er dog en bekymring i bestyrelsen for at der evt. skal oprettes en ny klasse, hvis 

elevtallet stiger på årgangen og dermed skal opsplitte de tre klasser.  

 

5. Opsamling fra sidste mødes workshop om havnen – Maria og Harry (15 min) 

• Harry kigger på, hvilke tre punch-lines, der skal være Langhøjskolens fokuspunkter.  

• Fokuspunkterne skal fremhæves hver gang, der er mulighed for det på f.eks. på 

politiske møder om Havnen.  

 

6. Suppleringsvalg - hvordan og hvornår skyder vi det i gang? (15 min) 

• Bestyrelsen lægger et opslag på Aula efter 1. maj med en plan for valget. Der skal være 

en deadline på ca. tre uger. Man skriver til Tanja, hvis man stiller op.  

 

7. Eventuelt. 

•  

 

 

 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 


