
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. januar 2022 

a. Udskydes 
 

2. Elevrådet 
a. Der er valgt en ny elevrådsrepræsentant. Nico fra 9.B.  

 
3. Gantt-kort & årshjul 

a. Er blevet opdateret, så de projekter der er gennemførte, er 
flyttet væk. Det er kun de aktive projekter.  

b. Alle projekter der kører forsat. 
i. Tiltrækning af elever aftaler nyt møde. 
ii. Trafiksikkerhed er i kommunen nu. 
iii. NYT projekt: forældretilfredshedsundersøgelse, 

hvordan skal der arbejdes med denne og laves 
handlingsplaner. (Forslag til dette fra Ole)  

 
4. Forældretilfredshedsundersøgelse 

a. 295 svarede på undersøgelsen. 
b. Almenskoledelen 

i. Trafikken bliver behandlet via andre kanaler, så 
derfor laves der ikke handleplaner for dette område. 

ii. Vi skal se på områder om de kan spille ind i vores 
vision. Vi skal koble handleplaner ind i det vi ønsker 
med visionen. Hvilke områder skal vi arbejde med. 

c. SFO og SFO2 gælder også for dem. 
i. Kommentar: 

Dato: 23. februar 2022 

Sted: Personalerum på Gungehusskolen 

Deltagere: 
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ii. Jes: vil gerne have revurderet måden undersøgelsen, 
så det ikke er 0,1 igennem hele undersøgelsen. Vi 
kan ikke bruge data til ret meget. Hvordan skal vi 
bruge de data til at skabe værdi for skolen? Kan 
forvaltningen prøve at ændre det? Lene skal tage det 
med i SKOK. 

iii. Kirsten: er det begge forældre der kunne svare. 
iv. Jimmi: det er for mange åbne besvarelsen. Men de 

kan ikke bruges da vi ikke ved hvor i skolen er 
besvarelserne fra. Er det hele skolen eller enkelte 
årgange det drejer sig om. Undersøgelsen er ikke 
brugbar. 

v. E-sporet har ikke en særskilt del i undersøgelsen. 
Det ville være en god ide hvis de fremadrettet kunne 
få det, så der kunne sættes ind på de områder der 
skal arbejdes med. Lene skal tage dette 
spørgsmål/kommentar med til SKOK. 

d. Gruppe der finder mulige emner til næste møde: Ole, 
Louise, Jimmi og Mette (hvis hun vil). 
 

5. Drift budget 
a. Ole: det er de midler, der er afsat til selve driften af skolen. 

Vi planlægger ikke at bruge alle midlerne, men vi overfører 
nogle af midlerne til lønkroner. Det skal nedbringes over de 
kommende år. 

i. Der bliver dog brugt 100.000 kr. mere i år end sidste 
år. 

ii. De ønsker, der er kommet, er imødekommet. 
iii. De digitale abonnementer bliver dyrere og dyrere 

generelt. 
iv. Faggrupperne: der er ikke de store ændringer. 

Enkelte fag har ikke tidligere brugt alle pengene og 
derfor er de sat ned.  

v. PLC: det er sat lidt anderledes op. De kan flytte 
deres beløb rundt, hvis der er et fag der trænger et 
ekstra år. Derfor administrerer PLC beløbet. Det gør 
det mere fleksibelt så vi sikrer, at der er en plan over 
flere år. Her sikres, at når der kommer nye krav til et 
fag kan PLC sikre, at der kommer korrekt materiale til 
fagene. I efteråret er der møde med faglærerne og 
PLC om prioritering. 

b. Kommentar: 
i. Jimmi: kan man frit overføre midler imellem alle 

budgetter? 
Ole: ja, det kan jeg godt hvis der er argumenter for 
det. 

 
6. Gungefestival 

a. 11. maj 2022 
b. Udvalg. Lise-Lotte, Michael, Brian og Mette. 

 
7. Status på Covid19 situationen 

a. Der er ikke længere tests.  
b. Man skal selv som forældre skrive i forældregruppen via 

Aula.  
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8. Meddelelser 

a. Formanden 
i. Syg 

 
b. SKOK  

i. Møde i næste uge om procedure for valg. 
 

c. Medarbejderne 
i. Parkering, der lå grene i en uge efter på 3 pladser.  

1. Det er ikke muligt at få pladser 
ii. Alle dansklærerne var samlet til kursus, det var rigtig 

godt. Det gav et godt sammenhold i faggruppen på 
tværs af alle årgange. Det må der gerne være mere 
af. (de andre lærere dækker deres timer). Det er for 
kompetenceudvikling af medarbejdere.  

iii. Det går meget godt. Det er det samme og der er 
meget travlt. Der er god stemning.  
 

d. Klub og SFO 

i. Nadja er i gang, men lige startet. Hun har sat 

forskellige processer i gang og dette arbejde forgår 

lige nu. Hvordan arbejdes der med børnene inden for 

de fysiske rammer og, hvad skal der ske. Der skabes 

mere systematik. Der er gang i mange ting. Nadja 

kommer forbi på et senere skolebestyrelsesmøde. 

e. Ledelsen  
i. Kompetenceudvikling af matematikvejledere i hele 

Hvidovre kommune, De skal til Norge for at se på 
deres undervisning. Det er EU midler, der betaler 
dette. Norge kan noget særligt med matematik. Der 
skal arbejdes videre med dette i det fælles netværk. 

ii. Håndværk og design er ikke færdig endnu. Der er en 
meningsudvikling med ejendomsafdelingen i 
Hvidovre om betaling af dette. 

iii. Trafik: i denne uge: 155 biler mandag, 120 tirsdag.  
1. Efter det skriv der blev sendt d. 4. marts. Men 

dette er ikke blevet svaret endnu. De siger, at 
de arbejder på det.  

2. Skal der gøres yderligere skal Ole nok sige til. 
 

9. Eventuelt  

a. Ingen havde noget til dette punkt. 


