
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referat skolebestyrelsesmøde mandag den 26. august 2019 
kl. 17.30-20.30 
Afbud: Rasmus og Jesper. 
 
 

1. Godkendelse af referat 
        Er godkendt 
 

2. Planlægning af forældreaften med Lola Jensen 5. september 
2019- 25 min. 
Invitationer er sendt ud til alle forældre med tilbagemelding til 
Lotte samt til kontaktforældrene. Svarfrist den 2/9. 
Forældrebestyrelsen vil sælge øl og vand – Lotte og Josefine 
indkøber. Thomas tjekker det tekniske udstyr igennem. Kristine 
taler med Birgit (kaffedame) om at gøre kaffen klar. Lotte og 
Thomas tager imod Lola. 

 
3. Drøftelse af høringsmateriale vedr. budget 2020-23 og 

udarbejdelse af høringssvar 1. høringsrunde- 50 min. (bilag 
fremsendt 5/8) 
TGQ (= Thomas Duelund Gravsen): Vi har pt ikke fået noget 
budgetkatalog og investeringsoversigt. Gennemgang af forslag til 
1. høringsrunde vedr. budgetafdækninger og udvidede analyser. 
Dette bliver tilrettet og fremsendt. Vi afventer budget og 2. 
høringsrunde. 
  
Indledende drøftelse om: ”Helhedsplan for fremtidens 
skolestruktur i Hvidovre kommune” – hvilke områder er centrale 
for os. Evt. udbygning til tre-spors skole, sammenlægning af 
”Huset”/specialtilbud på Avedøre og c-sporet på 
Præstemoseskolen. Vi skal være gode til at ”sælge” vores 
udskoling og allerede arbejde på at beholde eleverne her tidligere, 
samt fortælle de gode historier.  
Vi har nu flere elever end tidligere. Dags dato 533 elever i alt.  
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Høringssvar på ovenstående helhedsplan skal sendes op den 
26/9-19, vi laver den fælles på bestyrelsesmødet samme dato og 
sender den afsted samme aften. 
 

 
4. Emner for SB-medlemmer ved deltagelse på første 

forældremøder- 30 min. 
Oversigten over bestyrelsesmedlemmer, der deltager i de enkelte 
klasser er nu opdateret. Lægges på intra. 
Flere klasser er nu begyndt igen at invitere kontaktforældrene til 
formøder før forældremøderne (dagsorden).  
Vi skal huske besøg fra forældrebestyrelsen på forældremødet 
vedrørende de nye 0.klasser.  
Emner på forældremøderne – og hvad har vi arbejdet med: trafik- 
og parkeringssituationen, kontaktforældrerollen (SB er ved at 
udarbejde noget materiale vedr. kontaktforældre), skoledistrekter, 
løbeprojektet i udskolingen, følgevenner, fremtiden – udbygning til 
3-spors. 
Malene ser på slide-showet og opdatere 
 

 
5. Henvendelse fra forælder vedr. skolevejsskiltning i området- 20 

min. 
Der har ikke tidligere i sb været drøftet skolevejsskiltning. 
Forældrehenvendelse vedr. manglende skiltning på 
Præstemosen, Rebæk alle, mv. Lotte kontakter Center for 
forvaltning ang. dette. 
Skolebestyrelsens trafikaktion: Thomas sørger for croissanter,  
Anne sørger for kys, Peter inviterer elevrådet - kontakter CC.  
Torsdag den 26/9-19 kl. 07.30-08.15 

 
6. Orientering om ledelsessituationen- 10 min 

TGQ orienterer om ledelsessituationen. Ledelsesbesparelsen 
kommer op som en politisk mødesag i oktober, indtil da ved vi 
ikke, hvordan Thomas kan sætte ledelsesholdet. 
 
 
 

7. Nyt fra 
 
- Elevråd 

Intet, deltog ikke 
 

- Forældre 
Intet. 

- Medarbejdere 
-  

Orientering om løb i udskolingen, Vilde Vulkaner med 
Klubben, Mellemtrinnet omlagt uge og Featureudvalget er i 
gang med planlægning. 
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- Ledelse 
 
Blå stolper males på skolen males ud mod M. Bechs alle. 
Stigende elevtal: 534 elever.  
3. klasser bliver instrumentklasser i musik.  
Hele skolen skal affaldssortere.  
Vi er ekstra opmærksomme på vores udendørsarealers 
anvendelse også efter skolen og SF0’ens åbningstid. 
God ro og stemning i C-klasserækken.    
 

Evt. 
Opmærksomhed i skole og hjemme på sprogbrug og adfærd, da det 
opleves at indhold på feks. Youtube kan inspirere negativt. 

 
 
Ref. Lilian Ryberg 
   
 


