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Referat fra skolebestyrelsesmøde  

Dato: 9/5 2022 kl. 17.30-19.30. 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Smørrebrød 

Deltagere: Johannes Peter Ibdal (kom senere), Malene Fischer Olsen, Erik Modin, Nadia Qureshi, 

Miguel E. Reyes og Mie Sparresø Kirk. 

Fraværende: Jan Christensen, Martin D. Christensen, Shazia Ahmad, Dennis Kjærulf og Hashim 

Rasul 

Ledelsen: Yvonne Lyduch (referent) og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: 

Ordstyrer: Malene Fischer Olsen 

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

Dagsorden: 

1. B - Godkendelse af referat (5 min.) Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. O - Nyt fra elevrådet (10 min.)  Miguel refererede fra elevrådsmødet og der vil blive 

udarbejdet en video om miljøet på skolen. 

3. O – oplæg ved Mie vedrørende co-teaching (15 min.) 

Mie orienterede og beskrev hvad co-teaching er, og hvorfor det er brugbart i forhold til 

elevernes udbytte af undervisningen. Der vil foregå forskellig organisering med bevidste 

didaktiske valg om den undervisning der foregår. Der planlægges sammen, der undervises 

sammen, der evalueres sammen. Begge lærere har et ansvar for undervisningen. 

I Socialstyrelsens projekt er der planlagt 12 lektioner om ugen. Der skal være et passende 

antal lektioner, for at have en mulighed for at kunne se, om undervisningen giver et større 

udbytte for eleverne, også i arbejdet med inklusion.  

Der er 5 skoler i Hvidovre, som er med i projektet. Det er besluttet, at vi kører hele næste 

skoleår på 3 årgange som er på 3.-4. og 6. årgang. 

Skemalægningen er vanskelig, fordi der er så mange bindinger i det. 

Det er en meget stor satsning som startes op, og det er også derfor, vi ansætter så mange 

nye lærere.  
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Det blev forslået, at skolebestyrelsen får en opfølgning og bliver orienteret om hvordan det 

går på et senere tidspunkt. 

 

4. B – Bestyrelsen bedes forholde sig til det tidligere udsendte oplæg fra Erik om principper 

for en sundhedspolitik (45 min.) 

Erik redegjorde for hvordan udkastet er blevet til. Det tilkendegives, at det er et udmærket 

udkast. Der blev spurgt ind til, om der kunne stå noget om psykisk sundhed, ligesom 

søvn også er et meget vigtigt område at belyse, hvilket der også arbejdes med på skolen. 

Der blev også spurgt ind til, at de voksne også skal lade være med at ryge i skoletiden. 

De voksne er rollemodeller. Hvis ledelsen bliver bekendt med, at de voksne ryger i 

arbejdstiden, bliver der handlet på denne viden. Det er svært at forbyde, hvis ansatte ryger 

inden påbegyndt og efter endt arbejdstid. 

Retten til egen krop og seksualundervisningen blev drøftet- om det også hører ind under 

dette udkast. Der blev talt om at have et sundt forhold til den digitale verden, eventuelt skal 

det også nævnes. 

Det blev aftalt, at Erik tilføjer og arbejder videre med nogle af de input, som blev nævnt på 

mødet. Det kan efterfølgende medtages i pædagogisk udvalg og i elevrådet. Det kan ikke 

nås inden sommerferien. 

 

5. O – Orientering om skolebestyrelsesvalget (15 min) 

I torsdags havde vi 6 personer, der havde meldt sig som kandidater til at blive medlem af 

skolebestyrelsen og efterfølgende er vi kommet op på 9 kandidater. Der foreslås, at de to af 

de opstillede kandidater vælges som suppleanter og deltager i alle møder. Dermed bliver 

der ikke tale om et direkte valg. 

Gerhard indkalder til konstitueringsmøde den 16. juni kl. 17.00.  

 

6. D – Orientering og mulig drøftelse om møde med Børne- og Familieafdelingen vedrørende 

morgenholdet (20 min.) 

Malene refererede fra mødet, som hun har deltaget i vedrørende den politiske plan om at 

nedlægge ”Morgenholdet” og forklarede hvorfor morgenholdet påtænkes nedlagt. 

Gerhard refererede fra skoleledermødet angående nogle af de drøftelser, der har været der 

om nedlæggelsen af morgenholdet. Vi har 5 børn på Frydenhøjskolen, som lige nu har stor 

glæde af dette tilbud. Det foreslås at opgaven lægges ud til U–start området. Det er ikke 
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besluttet endnu hvornår ”Morgenholdet” helt stopper, men det er netop besluttet i Børne og 

fritidsudvalget, at ordningen skal stoppe.  

 

7. O – Meddelelser (10 min.)  

a. Orientering om ansættelser   

Gerhard orienterede om de forestående ansættelser også af de faglige ledere.  

Det er vanskeligt at få ansat lærere, men der er netop blevet ansat flere lærere, 

men udvalgte ansøgere har også meddelt, at de har fået andet arbejde. 

Gerhard forklarede, hvor svært, det er blevet at få ansat det nødvendige antal 

lærere især lærere, som kan undervise i matematik.  

 

b. Ukrainske flygtninge på Avedøre Skole 

De ukrainske flygtninge, som er kommet til Hvidovre, er lige nu på Avedøre skole. 

Flere skoler er med til at løfte den opgave. Hvis der kommer flere flygtninge, er det 

muligt, at Frydenhøjhallen skal tages i brug som midlertidig bolig. 

 

Vedrørende etablering af nye toiletter. Gerhard har haft dialog med kommunens 

arkitekt om placering. Henrik vores servicechef er også med i dialogen om 

placeringen, - Ca. 9-10 nye elevtoiletter vil blive etableret på Frydenhøjskolen. 

 

Gerhard orienterede om planerne om de mulige ændringer af skoledistrikterne. 

Lige nu er der ikke umiddelbart taget højde for de socioøkonomiske forhold, hvilket 

Center for Skole og Uddannelse derfor skal arbejde videre med.  

 

c. Andet 

8. D – Eventuelt (5) 

Vedrørende Skæld ud – enkeltsager behandles ikke på SB møder. Men emnet skæld ud, 

som vi tidligere har haft på som punkt på skolebestyrelsesmødet kan eventuelt tages op 

igen.  

 

 

 


