
 
 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 

Dato 13.3. 2023 kl. 17.30-21 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Mad og drikkevarer 

Deltagere: Malene Fischer Olsen, Erik Modin, Nadia Qureshi, Andreas Feltsen, Katja Ørskov 

Holmfred, Mikkel Rydberg, Nidhi Sharma Kumar, Dennis Kjærulf (medarbejderrepræsentant) og 

Mikkel Pehn (medarbejderrepræsentant). Elevrepræsentanter. 

Fraværende: Nidhi og Erik 

Ledelsen: Gerhard, Jan Christensen og Lena Andersen 

Suppleanter: Maria Svan og Signe Vendelbo Sørensen 

Ordstyrer: Mikkel 

Forklaring: B=beslutningspunkt, O=orienteringspunkt, D=punkt til drøftelse 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referatet (5 min.) 

Godkendt 

2. Orienteringspunkt Nyt fra elevrådet (10 min.) 

Følgende er blevet drøftet i elevrådet 

Møbler  

Mobiltelefonreglerne 

Kortere skoledage 

3 Punkt til drøftelse Mobilpolitik (45 min) 

Skolen ønsker en drøftelse af reglerne for brugen af mobiltelefoner. 

I elevrådet har man lagt det ud i klasserne til en drøftelse. 

Lærerrepræsentanterne fortalte om de regler, der var i nogle af klasserne i overbygningen. 

I mange af klasserne afleverer man telefonerne om morgenen. Og derefter er det lidt 

forskelligt, om man afleverer dem tilbage i alle frikvartererne, eller det bare er i 

spisefrikvarteret. 



 
 
 

Mange af skolebestyrelsens medlemmer mente, der burde være regler omkring brugen af 

mobiltelefoner. Man foreslog, at man afleverede telefonerne om morgenen og så fik de dem 

i spisefrikvarteret.  

Vi afventer, at det bliver taget op i de enkelte klasser og efterfølgende i elevrådet. 

Vi kan eventuelt søge lidt viden fra de skoler i Hvidovre, der har forsøgt sig med at forbyde 

mobiltelefonerne dele af skoledagen. 

Orienteringspunkt/ punkt til drøftelse – Opfølgning på arbejdet med skoledistrikter 

(15 min) 

GW orienterede om arbejdet med skoledistrikter. 

Der har på børneuddannelsesudvalget været drøftet d.d. om nye principper om 

skoledistrikter. 

Vi formoder de 6 principper der var til drøftelse, at de i dag er vedtaget. 

I de kommende måneder, får vi brug for at skolebestyrelsen holder øje med den 

kommende tids drøftelser af ændringer i skoledistrikterne. 

Vi skal have dette punkt på løbende på de kommende skolebestyrelsesmøder. 

3. Punkt til drøftelse/ beslutningspunkt – Principper for skole/hjem 

samarbejdet.  (45 min) 

 https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/om-os/skolebestyrelsen-medlemmer-principper-og-

referater/ (Læs venligst principper om samarb. mellem skole/hjem og 

elevplaner/underretning) 

Se venligst også vedhæftede bilag fra PU 

Kommentarer fra PU-Mødet: 

”Udgangspunkt i Cafe aftener. Der er taget udgangspunkt i de ting, der blev talt om til sidste PU. Alle fag 
skal repræsenteres siger udvalget.  

Pædagogen kan være med til første samtale i året. 

 Cafeen aften skal lægge op til at forældre kan stille spørgsmål til de forskellige fag. 

Forældrene skal også selv tage initiativ. 

Forslag: Åbent hus og hjemmebesøg 

Måske starte med det i overbygningen.  

Cafe med ledelsen så de kommer tættere på forældrene. 

Oplægget kommer med til skolebestyrelses mødet så de kan forholde sig til det. Hvad tænker de?” 

https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/om-os/skolebestyrelsen-medlemmer-principper-og-referater/
https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/om-os/skolebestyrelsen-medlemmer-principper-og-referater/


 
 
 
Drøftelsen og kommentarerne fra skolebestyrelsen: 

Hvad er formålet med skole/hjemsamtalen?? 

Ikke en forventning, at man skal lave 9 aftener om året. 

Det kunne også give noget, hvis man lavede hjemmebesøg. Det kan bl.a. udvikle og forbedre 
kommunikationen mellem skole og hjem.  

En mulighed kunne også være en kombination af skole/hjem og forældremøde.  

Café-samtalerne skal faciliteres så alle forældre og elever booker ”bredt”, så det ikke kun er dansk, mat og 
engelsk (det ”skal” være obligatorisk at tale med de nævnte fag + klasselærer), men et bredt udvalg af 
fagene forældrene møder.  

Skolebestyrelsen ønsker rundtur på skolen - ½ times varighed.   

Afsluttende kommentar (GW); stemning for hjemmebesøg, en trad. skole/hjem og en café-aften.  

 

4. Punkt til drøftelse/ orienteringspunkt – Kortere skoledage - se bilag (30 

min) 

 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/feb/230213-bredt-flertal-forlaenger-

udvidede-frihedsgrader-i-folkeskolen 

Der opleves bl.a. at eleverne kan være rigtig glade for morgenbånd.  

Der ønskes ingen yderligere forkortelse af skoledagene.  

 

 

Eventuelt (5 min) 
Formanden har revideret forretningsordenen – der gives besked til LI  

 

 

Følgende punkt tages op på kommende møde: 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/feb/230213-bredt-flertal-forlaenger-udvidede-frihedsgrader-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/feb/230213-bredt-flertal-forlaenger-udvidede-frihedsgrader-i-folkeskolen
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