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Referat
HVIDOVRE KOMMUNE

Stig Thomsen
Emilie Jespersen
Demi Erik Pihl Hansen
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Lise-Lotte Rasmussen
Lene Holm Mouritzen
Louise Ladegaard Andersen
Fraværende Jimmy Schach
Mette Enel Ugelvig (SFO-forældreråd)
Elevrådet har ikke nye repræsentanter endnu

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25/5-21
a. Godkendt
b. Der er planlagt SB-møde torsdag den 12. maj 2022 – dette
flyttes til torsdag den 19. maj 2022
2. Elevrådet
Der har ikke været elevråd endnu, derfor ikke nogen nye
repræsentanter. De nye elevrådsrepræsentanter kommer
med på næste skolebestyrelsesmøde den 22. september
2022. Det er Per Granno
3. Gantt-kort & årshjul – tilbagemelding fra arbejdsgrupper i forhold til
milepæle og deadlines med mere. Bilag udsendt med dagsorden
a. Årshjul: Der mangler en aktivitet vedrørende
Skolebestyrelsesvalg maj 2022.
Vi som bestyrelse skal selv fastsætte og bestemmer,
hvordan valget skal foregå – punktet skal tages op inden
udgangen af 2021.
b. Gantt-kort: Forældreaften i oktober: der er booket
foredragsholder fra Center for Digital Dannelse – Center for
Digital Dannelse.
Kommunikationsstrategi: arbejdsgruppen skal snarest
mødes.
Principper: de sidste principper bliver sendt ud i tilrettet
version og skal med på skolebestyrelsesdagsorden den 22.
september 2021.
Tiltrækning af nye elever: arbejdsgruppen skal snart mødes,
da det snart er til tid til at invitere de kommende nye forældre
og børn på besøg på skolen
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Ordensregler: Der kommer et punkt eller kommentar senere
på aftenens møde
Trafiksikkerhed: arbejdsgruppe med Stig, Demi, Ole og LiseLotte. Der skal findes tid til et møde, da vi har trafikale
udfordringer
4. Forældremøder august-september
a. 0. årgang tirsdag den 7. september kl. 17.00-19.00 - Demi
1. årgang mandag den 30. august kl. 17.00-19.00 - Jimmi
2. årgang Uge 35 – Jes, hvis det er tirsdag eller onsdag
3. årgang tirsdag den 31. august kl. 17.00-19.00 - Mette
4. årgang torsdag 26. august kl. 19.00-21.00 - Louise
5. årgang torsdag 26. august 17.00-18.30 - Louise
6. årgang tirsdag den 14. september kl. 18.00-20.00,
Demi/Mette
7. årgang
7A tirsdag den 24. august kl. 17.00-19.00, Jes
7B tirsdag Afventer
7C tirsdag den 31. august kl. 17.00-19.00, Lene
8. årgang mandag den 30. august kl. 17.00-19.00,
Lene/Lise-Lotte
9. årgang mandag den 23. august kl. 17.00-18.30 – ingen fra
SB deltager
Jes laver et udkast til præsentation og sender ud inden
første forældremøde.
Demi og Lise-Lotte skal ind over i forhold til tidligere folder.

5. Fastsættelse af ny dato for Gungefestival 2022
a. Det bliver onsdag den 11. maj 2022
6. Trafiksituationen Hvordan handler vi ift. den aktuelle situation, der er
kraftigt påvirket af privatskolens åbning?
a. Tirsdag og onsdag morgen har været skrækkelige 145
registreret biler, torsdag har været ok. Måske det skyldes, at
politiet var forbi onsdag morgen og flittigt delte bøder ud.
Vi har modtaget et ”Notat vedrørende trafikale forhold ved
Hvidovre Privatskole på Gungevej”
Ole tager kontakt Center for Trafik og Ejendomme, da vi
stiller os undrende over, at vi ikke er inviteret til møde med
Privatskolen efter opfordring fra
borgmesteren/administrationen samt vi undre os over, at de
tiltag, som Privatskolen skriver er/skal etableres ikke er klar
ved skolestart.
Plan: skolebestyrelsen møder op ved skolen de næste 3
dage og ser med egne øjne, hvordan situationer er:
Fredag: Lene
Mandag: Lene, Lise-Lotte, Demi og forhåbentlig en politiker
Tirsdag: Lene, Lise-Lotte, Louise og forhåbentlig en politiker
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Herefter skal der skrives indlæg til Hvidovre Avis, politikerne
samtidig inviteres Hvidovre Avis her.
Vi skal i dialog med Hvidovre Privat – det vi skal mobilisere
et samarbejde og ved fælles hjælp får landet en mere
holdbar løsning
7. Budget 2022-25 Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar vedr.
direktionens forslag til budget for de kommende tre år. Bilag er
udsendt sammen med dagsorden
a. Ole gennemgang punkter fra referatet – det eneste sted,
som vi bør reagere, er på det specialiserede område. Lene
laver høringssvar.
8. Status på Covid19 situationen
a. Der er INGEN reaktioner og klasserne må blandes på tværs
af klasserne.
9. Meddelelser
a. Formanden
i. Der er Skole og Forældre landsmøde den 19. og 20.
november – hvem skal med?
b. SKOK
i. Der har ikke været noget møde
c. Medarbejderne
d. Klub og SFO – Der er indskrevet børn nok til at økonomien
løber rundt. De ender med at være 38 børn.
e. Ledelsen
i. Vi sætter gang i et stort udviklingsprojekt ift.
medarbejdernes teamsamarbejde. Dette sker i
samarbejde med konsulent Nicolaj Suhr Jensen
ii. Tirsdag var første skoledag for den nye 0. årgang og
det var en stor succes, den røde løber var rullet ud,
flaget var hejst og alle var glade 😊
iii. Mødetider: Nu hvor de endelige bekendtgørelser er
modtaget fra ministeriet, er der kommet mulighed for
at omlægge uuv-lektioner til 2-lærertimer og derved
kan det give en senere mødetid for de store klasser.
Dette behandler ledelsen med medarbejdergruppen i
Ældste afdeling
Det anbefales, at vi lytter til Peter Falktofts podcast
”dybt godnat”.
10. Eventuelt
a. Sundhedspolitik/regler: vi skal lige sikre, at reglerne ikke
bliver overtolket, men det er heller ikke lærerne der skal
bruge uanede ressourcer på at holde øje med eleverne

Side 3 af 4

b. Det blev kommenteret, at den nuværende 8. klasse skal, på
lejrskolen dagen efter en del er blevet konfirmeret. Det er
sket en gang tidligere og højst sandsynligt ikke muligt, at
flytte hverken konfirmation eller lejrskole. Blå mandag bliver
ugen efter. Det er ikke noget skolebestyrelsen går ind i, da
alle ved, at det er et puslespil, at få planerne til at gå op.
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