
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referat skolebestyrelsesmøde den 6. november 2019 kl. 17.30-20.30 
 

1. Godkendelse af referat fra den 24. september 2019 
Godkendt. 
 

2. Velkommen til Elisabeth- 2 min. 
 

3. Konstituering af skolebestyrelse efter formand Jesper Hjelm 
            Østergaards udtræden- 30 min. 
          Anne formand, Frank næstformand, Rasmus SKOK 
  

4. Status på ledelsessituationen (orientering og drøftelse) - 30 min. 
Den 29/10-19 blev der politisk besluttet, hvorledes ledelsesbesparelserne skal 

udmøntes. Bl.a. blev det besluttet, at skolelederne har ansvaret for at sætte sit 

ledelsesteam. Beregningen på besparelsen bliver nu udregnet ud efter elevtal og ikke 

ledelsesspændet. Dette betyder, at vi skal spare mindre end først antaget. På 

næstkommende SB fremlægger TGQ sine tanker for en kommende ledelsesstruktur.  
 

5. Tilbagemelding fra kontaktforældremødet (orientering)- 15. min 
Stor tak og ros til Dan Mildam for hans store og rolige tilgang og info om Aula. Han 

gjorde det rigtig godt.  

Der var udfordringer med kontaktforældrelisten (det var vist den gamle fra intra, der 

var videreført). Peter er ved at opdatere listen. Husk at få 0. klassernes 

kontaktforældre inviteret med fremadrettet – eller forældrene generelt, hvis der ikke 

er valgt nogle kontaktforældre endnu. Der er ønske om at oprette en gruppe i AULA. 

Hvem skal have administrationsrettigheder? Generelt en stor interesse og begejstring 

for dette initiativ med fællesmøder for kontaktforældrene.  

Mange positive tilbagemeldinger om skolegangen. Nogle forældre ytrede bekymring 

for længerevarende sygefravær – det kan være vigtigt at informere forældrene om 

sygdom. Nogle forældre nævnte aflyste timer (i udskolingen).  

Peter orienterer: det nye vikarlæggersystem har givet en del besvær. Skolen oplever 

ikke, at der har været foruroligende mange aflysninger. Ledelsen følger op på dette.  

Rasmus rejser debatten om, hvorfor det for nogen er vigtige med denne megen 

information f.eks. ved lærerfravær – hellere bruge ledelsestiden til andet. 

Det blev nævnt, at det er vigtigt med den rette modtagelse af nye elever og deres 

forældre. Derfor ønske om, at skolen giver besked til kontaktforældrene i den klasse, 

der modtager en ny elev, så disse kan sende en velkomsthilsen til de nye forældre.  

Afklaring omkring antallet af skole-hjemsamatler. 
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6. Opfølgning og status på Aula- 20 min. 

Peter informerer om status på AULA. Der er en del udfordringer og ikke alt spiller 

sammen. Skolen som organisation mangler flere funktioner, der skaber overblik. 

Forældrene giver udtryk for, at AULA giver et godt overblik og en nem 

kommunikation. På skoleplan holder vi et ugentlig møde for AULA-superbrugerne, 

det er et fast punkt på personalemøder og i det ugentlige info-skriv fra ledelsen til alle 

medarbejdere.  

Grupper i AULA: elevrådsforældre? Kontaktforældre? P.t. kan nogle forældre 

kommunikere med alle elever og forældre på skolen. Dette er en fejl. Dan 

arbejder vedvarende på at rette op dette.  
 

7. Kommunikationspolitik i Aula (drøftelse og beslutning) - 30 min. 
Kommunikationen har som mål at sætte rammer op for den skriftlige kommunikation. 

Spm: er der behov for at oprette en gruppe for elevrådsforældrene? Peter tjekker op 

på den nuværende gruppe i AULA – der er forældre, der ikke er på.  

Kommunikationspolitikken er hermed vedtaget. Denne lægges op på skolens 

hjemmeside. 
 

8. Genbesøg af årshjulet for skolebestyrelsen (drøftelse) - 20 min. 
Husk til årshjulet 2020:  

- kontaktforældremøde 26/2-20, og ca i uge 43 (når alle har fået valgt 
kontaktforældre) 

- Medarbejderens dag i 3. kvartal 
- Trafikaktionen i 3. kvartal og i forbindelse med 1. majs børnenes opstart. 
- Udskoling – valgfagsordninger 1. kvartal 2020 
- SB-repr.  på forældremøder både til nye 0. klasser og resten af skolen i 2. 

kvartal 2020. Både hvem der er i hvilke klasser og en opdatering af slides 
mm. 

Trafik generelt: stadig udfordringer med fejl-parkeringer på p-pladsen. Der er også en 

del beboer-parkeringer.  
 

 
9. Nyt fra- 20 min. 

 
Elevråd:  
Elevrådsturen er grundet renovering på Ingeborg rykket til 4.-6. 
 

Forældre: 

Lotte har sendt vores skrivelse om trafikforholdene til Vej og Park. Det er blevet    

nævnt, at en vikar har talt grimt til nogle elever 

SKOK-møde 28/11-19 kl. 17.30-20. På Holmegårdskolen. Rasmus kan ikke deltage. 

Lotte deltager. 

Anne har skrevet til Frandsen Foto og nævnt ønsket om en mindre hidsig redigering 

af elevbillederne.  
  
Medarbejdere:  

Afkrydsningen i SFO skal pt. foregå manuelt i en kalender (AULA er ikke kørt i stilling 
til dette endnu)  På personalemødet i SFO og klub er punktet kommunikation (tal 
ordentligt både børn og voksne) på det næste møde. Medarbejderne mærker AULA-
”ukendskaben”, men alle tager det pænt, hjælper hinanden og tager nu debatten om, 
hvordan AULA skal bruges og giver mening. Feature i uge 46 – der er en god 
stemning og alle virker til at glæde sig. Ugen giver god mulighed for at arbejde 
sammen med andre og omkring andre elev-grupper. 
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Ledelse: 
 
Helhedsplanen for Hvidovre Kommunes skolevæsen bliver behandlet sidst i 
november. Herunder er de første 10 mill sat af til vores udbygning.  
Udfordringer med unge mennesker rundt om skolen udenfor skoletid 
(knallertkørsel, glasskår mm). Hjemmeplejen føler sig utrygge. Politiet har 
området omkring skolen som et ”Hotspot” SSP er inde over også. 
TGQ opfordrer til at en fra SB deltager i det kommende ansættelsesudvalg 
ifbm. lederansættelser. 
Vores nye legeplads er ved at blive etableret. 
Der er mange børn i klubben – pt. 154 tilmeldt. Der skal udtænkes planer 
for, hvordan klubben kan tilbyde aktiviteter til de ældste elever. 
Mellemtrinnet har fået ansat en ny erfaren barselsvikar. 
 

Evt.  

Er der en politik på skolen om tonen/sproget hos lærerne? Der er ikke nedskrevet en 

politik herom. 

Og tak til Kristine for at holde tiden så flot – vi sluttede 15 min før tid.  
 

 
 
 
Referent Lilian Ryberg 

 
 
 


