
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesmøde 

Fraværende: Jan Christensen, samt 2 ikke endnu valgte 

elevrepræsentanter 

 

Mødeleder: Gerhard Grubb Waaentz 

 

Referent:  

 

Suppleanter:  

 

Indledningsvis oplyser Gerhard, at Safaa har valgt at trække sig fra 

skolebestyrelsen. Zelal oplyser samtidig, at hun også har valgt at trække 

sig. 

Nye medlemmer af skolebestyrelsen er Dennis og Mie som begge er 

lærere. 

Personale er på valg hvert år. Det forventes, at elevrådsrepræsentanterne 

er valgt til næste møde. 

 

 

1) Beslutningspunkt - Godkendelse af referat – to minutter er afsat til 

punktet.  

a) Referatet er godkendt 

 

2) Beslutningspunkt – Udarbejde høringssvar til det kommunale budget – 

høringsbrev med link til bilag er udsendt særskilt – 60 minutter er afsat 

til punktet. 

a)  

i) Skolebestyrelsen er høringsberettiget til budget hvert år. Vi 

gennemgik og drøftede dele af budgetforslaget og 

skolebestyrelsen besluttede at udarbejde et høringssvar. 

 

 

Dato: 11. august 2021 

Sted: Frydenhøjskolen  

Deltagere: Gerhard Grubb Waaentz  

Yvonne Lyduch 

Dennis Kjærulf 

Mie Sparresø Kirk  

 

Shazia Ahmad 

Martin D. Christiansen 

Bedriye Zelal Kanat 

Malene Fisker Olsen 

Johannes Peter Ibdal 

Sefkan Yilmaz 

 

Elev ikke valgt ny endnu 

Elev ikke valgt ny endnu 

 

 

Referat 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Frydenhøjskolen 

Gerhard Grubb Waaentz 

 

Sagsnr.: 20/26575 

 

Dato: 11. august 2021 



Side 2 af 2 

3) Vedtægter for skolefonden. Skolebestyrelsen bedes godkende 

vedtægterne for skolefonden samt beslutte afvikling af stiftende 

generalforsamling. Bilag udsendes sammen med dagsorden – der er 

afsat 15 minutter til punktet 

 

a) Gerhard redegjorde for hvordan skolefonden bliver tilknyttet, at 

banken har ændret reglerne for at oprettelse af skolekonti 

fremadrettet. Derfor skal der oprettes en ny kontoform – skolefond. 

Gerhard har været i dialog med banken om hvordan skolen 

fremadrettet kan oprette en ny skolefond og derved få adgang til en 

skolefond konto. Der skal udarbejdes vedtægter og afholdes en 

stiftende generalforsamling for at kunne oprette en ny skolefond.  

b)  

i) Forslaget til de udarbejdede vedtægter blev godkendt.  

ii) Der skal afholdes en stiftende generalforsamling, hvor 

vedtægterne for en ny skolefond godkendes. Afholdelse af 

generalforsamling skal foregå inden næste 

skolebestyrelsesmøde. Hvad angår indkaldelse til den stiftende 

generalforsamling vil det blive udmeldt på Aula.  

 

4)  

a) Orienteringspunkt – Meddelelser – der er afsat ti minutter til punktet 

i) Gerhard oplyste om de nye retningslinjer fremadrettet 

vedrørende tilfælde af Corona og der er netop i dag blevet 

udfærdiget et nyhedsbrev til forældrene som er sendt ud på 

Aula.  

ii) Skolebestyrelsen blev orienteret om, at vi her på skolen har haft 

en rigtig god opstart og det har været en fornøjelse, at opleve 

stemningen efter vi er kommet tilbage og kan være fysisk 

sammen igen. 

iii) Vi har fået ny asfalt på parkeringspladsen i store skolegård og 

har budgetmæssigt mulighed for at forbedre skolegården med 

nye kunstgræsbaner. 

 

 

5) Punkt til drøftelse – Eventuelt – der er afsat 5 minutter til punktet 

a) Skolebestyrelsen forespurgte om de klasser, der har mistet en 

klasserejse grundet Corona, vil få mulighed for at komme af sted. 

Ledelsen orienterede om, at alle de klasser der ikke har været af 

sted, vil komme på klasserejse i indeværende skoleår. Derfor 

sender vi både fjerde, femte, sjette og niende klasser af sted i dette 

skoleår. 

i) Der opleves af nogle forældre, at der fortsat er tvivl om rollen – 

kontaktforælder - contra trivselsforældre rollen. Det bliver der 

fulgt op på.  

ii) Malene inviterer Kenny Miro som er forælder i første klasse til 

næste skolebestyrelsesmøde og der vil han fortælle om 

velgørenhedsløbet som sidste års nulte klasser deltog i med stor 

succes.  

 

 


