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1. Godkendelse referat sidste møde 

Referatet fra SB den 9.6.2021 blev godkendt.

2. Præsentation af de nye ledere

Velkommen til Rune og Pi, som deltager i første del af dette møde

Rune er ansat som faglig leder for ressourcecenteret.
Pi er ansat som konstitueret faglig leder for den samlede indskoling. 



Mille er faglig leder med souscheffunktion for 4.-9. årgang 

3. Høringssvar budget 2022

Bilag: Materiale fra kommunen (pt. ikke modtaget)

Baggrund: Skolebestyrelsen skal formulere et høringssvar til de kommunens foreløbige 
planer for næste års budget. Deadline for at afsende dette er pt. ukendt

Forslag: Hovedpunkter i høringssvar aftales på dette SB-møde. Der nedsættes en gruppe 
som formulerer det endelige høringssvar, som godkendes på mail.

Referat: 

Vi anerkender et budget i balance, hvor der ikke er besparelser, men heller ikke tilført 
noget. 

Ledelse og administration:
Vi ligger lavt på ledelse og administration ift. andre kommuner - er det et mål for Hvidovre 
Kommune at vi skal ligge lavt? Hvordan hænger det sammen med fastholdelse, 
arbejdstrivsel mm. hos medarbejdere?

Rengøring:
Rengøring er der ikke tilført noget. Vi kan se, at der i Rødovre Kommune afsættes flere 
midler til rengøring end her i kommunen. Værd at kigge nærmere på det, da det er vigtigt 
for god trivsel og læring. 
Gode erfaringer fra Covid-19 tiden. 

Lærernes undervisningstimetal: 
er sat op ifb. med skolereformen for at “betale” den. Det er dog virkelig hårdt for lærerne 
med det øgede timetal. Hvorfor måles der på timetal og ikke på kvalitet af indholdet af den
tid, som lærerne er sammen med børnene? Skal vi have det samme timetal for lærerne, 
ønskes der gerne flere to-lærer-timer.

Karaktererne - 
evt. for lidt med en to års margen til evaluering, da årgange er meget forskellige. 

Specialundervisningen: 
Der er en eksplosiv øgelse i børn med specialpædagogiske behov. Det er en målsætning i
kommunen, at der skal indsluses flere børn tilbage til almenskolen. Det mangler der 
økonomi til, hvis almenområdet skal lykkes med opgaven. Skal vi lykkes med 
målsætningen, kræver det flere ressourcer på den korte bane, for at kunne reducere på 
den lange bane. Fx. flere midler til fleksible indsatser. 

Rekruttering: 
Det kan være svært med pædagogerne, da de oftest kun kan tilbydes 32 eller 35 timers 
stillinger efter at folkeskolereformen gjorde SFO-dagen kortere. Personale flytter tit ud af 
byen. 

Inventar: 
Der er ikke tildelt en tillægsbevilling til os ift. inventar til vores nye bygninger. Det er værd 

            



at nævne og gøre opmærksom på. Vi mangler stadig 1,3 millioner kroner for at komme i 
mål - særligt vores udskolingsbygning. 
Værd at nævne at den opsparing, som vi havde lavet, røg, da der kom ny tildelingsmodel. 

Udearealerne: 
Der er ikke en ansøgning liggende alligevel, selvom der har været dialog med kommunen 
ifb. med en fondsansøgning. Vigtigt at vi får påpeget i dette budget, at vi har udearealer til 
udskolingen, som der er behov for en tillægsbevilling til. Derudover kan nævnes den 
fremtidig udgift, der vil komme, når pavillonerne er væk. Der ligger konkrete forslag, som 
er drøftet med forvaltningen. 

SFO- og fritidsordninger: 
Der bliver skåret 6 millioner fra sidste år. Hvorfor? Bliver de tilført skolen eller er det endnu
en besparelse? Vigtigt at være opmærksomme på. 

Klassekvotient: 
Vi ligger højere end andre kommuner. Men 22 er et okay antal ift. et hensigtsmæssigt 
læringsmiljø. Men det kan eventuelt anvendes til at argumentere for flere to-lærer-timer.

I kredsen er der talt om, at det er vigtigt at være opmærksomme på budgettet, selvom det 
er mere i balance nu. Vi ligger stadig langt under mange andre kommuner ift. tildeling af 
midler til skolen. 
Flere midler vil eventuelt komme rekrutteringsudfordringen til livs. 

I SKOK har der været meget fokus på de fysiske læringsmiljøer. Det kunne være 
interessant at høre, hvor de er i planen, og hvor det er på vej hen. Politikerne har ikke ville
forpligte sig til 10-års planen, men derimod drøfte det årligt ifb. med budgettet. Så det kan 
også skrives til. 

Forslag om at gøre høringssvaret klar til deadline 20.8.21 med nedsættelse af et 
skriveudvalg, der formulerer og uddyber vores overskrifter. Det kan derefter godkendes pr.
mail. 
Aftaler: 
Høringssvaret skrives færdigt til d. 20.8.21
Tine laver første udkast. Bent samler kommentarer derfra og retter til. 
Søren giver input fra arbejdet i kredsen. 

4. National trivselsundersøgelse

Stine orienterer

Bilag: Rapporter vedlagt

Baggrund: Undersøgelsen er gennemført i perioden 22. marts – 1. juni 2021 blandt 
eleverne. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel 
skal styrkes. Skolebestyrelsen beslutter på dette møde om undersøgelsen skal behandles 
eller drøftes yderligere på et senere møde.

Referat: 

Overordnet positive rapporter. Ledelsen sender rapporterne ud til teams’ne, som derefter 
skal bruge data til at lave deres trivselshandleplan sammen med børnene. 

            



Der følges op på trivselshandleplanerne med faglige ledere og teams efterfølgende, så vi 
sikrer os en rød tråd og at data er anvendt. 

I ledelsen har vi fokus på medbestemmelse og elevinddragelse, da vi ser, at flere elever 
rapporterer, at de ikke har indflydelse og inddrages i fx undervisningen. Her vil vi gerne 
benytte elevrådet til at arbejde med medbestemmelsesbegrebet, og hvad det betyder at 
have medbestemmelse. 

Der kvitteres for at eleverne er glade for deres lærere og for deres kammerater.

På 6.og 7. årgang skoleåret 20/21, gives der blandt eleverne udtryk for at de ikke synes 
undervisningen er spændende og motiverende.
Måske en corona situation? Virtuel undervisning har for nogle ikke været det mest 
spændende?
Det er kendt for personalet, og særligt på skolens 6. årgang er vi opmærksomme på, at 
eleverne kan have oplevet en stram styring, hvilket er korrekt, da der blev sat en særlig 
indsats i gang.

Det springer i øjnene, at pigerne i Udskolingen er bange for at blive til grin.
Skolen er meget optaget af pigernes oplevelser og følelser og har et fokus på tiltag 
omkring det. På skolen er der yderligere fokus på en at vi skal have plads til en kultur hvor
vi tør fejle. Vi skal blive ved med at lægge energi i at eleverne føler sig trygge i 
klasserummet.

På Boligas boligside er et link til en undersøgelse, hvor skolens trivselsresultater er røde. 
Skolen følger op.

Det kan være interessant at sammenligne os med andre skoler i kommunen og herunder 
kigge tilbage på tidligere undersøgelser - internt se på, hvor vi lykkes og hvorfor samt se 
ind i, hvor vi kan blive bedre.

Aftaler
Det besluttes, at skolen arbejder videre ud fra ovenstående drøftelse med et særligt fokus 
på at resultaterne inddrages i den årlige trivselshandleplan.

5. Nationale test

Mille orienterer om resultaterne for skoleåret 20/21

Referat
Mille viser to grafer for dansk/læsning og matematik, som giver et udtryk for hvordan et fag
kan se ud hen over en periode på to år.
Graferne viser, at det går rigtig godt. Resultaterne er bedre end de forgangne år i både 
dansk/læsning, matematik.
Skolen er tilfreds med resultaterne, og er gode pejlemærker for at vi er godt på vej med de
indsatser vi har sat i gang på baggrund af tidligere resultater.

Vi kan kun vise ovenstående to fag. 
De andre fag, hvor vi har nationale test er kun normbaserede, under middel, middel, over 
middel, fastsat ud fra en norm.

            



6. Revidering af skole/hjem princip

OBS: Punktet udskydes til mødet i september.

7. Trafik

Status
Siden sidste møde har kommunalbestyrelsen besluttet nye tiltag om trafik-
foranstaltningerne på de omkringliggende veje.

Referat: 

Der er sket en del i sommerferien. De indstillinger, som kom fra forvaltningens side, er 
blevet godkendt. Der er kommet fire bump op, blevet ensrettet på Plovheldvej og tegnet 
cykelsti op. 
Vores forslag er gået igennem, men de har ikke løst vores problematik/ønske om cykelsti 
foran skråparkeringerne i stedet for bagved.

Pga. ensretning samme vej på både plovheldvej og planteheldvej, er der kommet rigtig 
meget trafik ved Landlystvej. Der ønskes en fodgængerovergang ved Landlystvej. Der 
ønskes skolepatrulje, men det kan ikke lade sig gøre, da der ikke er fodgængerovergang. 
Der mangler ligeledes belysning på Landlystvej. 

Center for Vej og Park er på sagen i forhold til den manglende skiltning. Der kommer styr 
på det. 

Skolebestyrelsen ønsker samlet at der kommer en fodgængerovergang. 
Det foreslås at vi afventer med at skrive til kommunen til efter aktionen i næste uge.

Aktion: 
Der er aktion hver morgen i næste uge. Der foreslås at der udvides til om eftermiddagen, 
hvor forældrene må komme ind og derfor parkerer på Planteheldvej. 
Forslag om at stå to steder, så vi også dækker Landlystvej. 

Aftaler: 
I forhold til mangler og ønsker til trafiksituationen, afventes skriv til kommunen til efter 
aktionen i næste uge.
Folk skriver sig på skemaet i mappen omkring bemanding til aktionen. Veste og 
slikkepinde er at finde i SFO-hjerterummet i pavillon 3.

9.  Corona

Stine orienterer om corona-situationen

Referat: 
Punktet tages ud som fast punkt fremadrettet. 
Der er skrevet ud til forældre og børn omkring retningslinjerne, som de ser ud nu. 
Vi har haft 6 børn hjemme fra 1. årgang, og det kørte gnidningsfrit. 
Ved hjemsendelse nu ringer teamet til de pågældende forældre og der skrives hjem fra 
teamet. 

            



Et tiltag fra Covid-19-skole, som vi har fastholdt, trods lempelse i restriktioner, er at 
forældrene stadig ikke kommer med ind. Det er beholdt af pædagogiske årsager og 
evaluering. 
Skolebestyrelsen bakker op om beslutningen.

Meddelelser

Formand

Formanden har foreslået, at der arbejdes videre med 
kontaktforældreinitiativet/arrangementet. Arbejdsgruppen arbejder videre, og det drøftes 
på næste møde. 
Formanden har bedt skoleledelsen om at finde ud af, om der må laves en liste over 
kontaktforældre.

Skoleledelsen undersøger efter der er valgt nye kontaktforældre på forældremøderne i 
september. 

Skoleleder

Byggeri: 
Byggeriet i eksisterende bygninger er først endeligt færdig d. 6. maj.
Der er bedt om en revideret tidsplan med de nye oplysninger.

Andre

Der er i dag rundsendt invitation til fælles forældrearrangement, som SB afholder i 
samarbejde med Præstemoseskolen. Både forældre, lærere og pædagoger inviteres.

Årshjulet med datoer for SB-møder er opdateret og ligger i fællesdrevet for SB.

Eventuelt

Referat

Referatet er godkendt undervejs punkt for punkt.

Referent Mille

            


