
 
 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 

Dato 13/10 2022 kl. 17.30-21.00 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning:  

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

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

Mie Sparresø Kirk (medarbejderrepræsentant). Elevrepræsentanter (Miko Hansen) 

Fraværende: Maria Svan, Katja Ørskov, Sanne Ørskov Rishøj, Nidhi Sharma Kumar 

Ledelsen: Jan Christensen, Lena Andersen og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: Sanne Ørskov Rishøj, Maria Svan og Signe Vendelbo Sørensen 

Ordstyrer: Gerhard Grubb Waaentz 

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

Dagsorden: 

Godkendelse af referatet (5 min.) 

Godkendt 

Orienteringspunkt Nyt fra elevrådet (10 min.) 
 

• Nye stole og borde – GW fortalte, at det er noget vi er nødsaget til at tage lidt hen af 

vejen, da det er en større udskrivning. 

• Forhæng til badning – GW fortalte, at det kræver mere end bare forhæng – det 

kræver vægge – og det er en stor post på budgettet. 

• 6. klasserne ønsker at redefinere deres rolle, da de nu er i overbygningen – men 

ikke har de samme ”rettigheder” 

• Ændring af plan for boldbanerne – bør tages på skolen og ikke i SB 

• Uretfærdig fordeling af sofaerne på PLC og ude på gangen. – bør tages på skolen 

og ikke i SB. 

• DKJ refererede til et rigtig godt møde i overbygningselevråd.  



 
 
 

    Orientering fra ledelsen (10 min.): 

a. Det kommunale budget 2023. 

Det kommunale budget er vedtaget. Man har valgt at nogle penge fra 

kassebeholdningen, så der stort set ikke er besparelser på skoledelen. Dog har vi 

mistet et beløb på ca. 400.000, der var et beløb vi fik til SFO/Klub for noget vi ikke 

længere bedriver. 

Det ser ud til, at vi stort set går i 0 næste år. 

b. Andet. 

Mie (vores matematikvejleder) har opsagt sin stilling – og skal være 

læringskonsulent i Københavns kommune. 

Vi skal have foretaget et valg blandt medarbejderne, så vi får et nyt medlem af 

bestyrelsen 

Gerhard tager orlov frem til 9. januar – og JC overtager rollen som leder. 

                  forretningsorden for skolebestyrelsen (45 min.) 

c. Forventninger til hinanden Forslag: 

• Åben og ærlig kommunikation 

• Forslag om dagsorden på mail i stedet for aula. 

• Forventninger om engagement. 

• Plads til konstruktiv kritik – løsningsorienteret. 

• Er man uenig om noget, har man en pligt til at sige det på mødet. 

• Professionelt virke. Ikke med afsæt i egne børn. 

• Man er forberedt – og man har læst bilag. 

• Man møder op og man melder afbud, hvis man ikke kommer 

Hvordan udarbejdes høringssvar? Vedtaget 

• Væsentlige beslutninger skal gøres i fællesskab – og det skal tages på selve 

mødet. 

• Kunne man lave en skabelon. Og kunne man finde 2, der har ansvaret for at 

lave et høringssvar. Et forslag er Erik og evt. Nadia. 

Dagsorden og referater 

• Kunne skolebestyrelsen tage sig lidt mere af dagsorden, så vi ikke behøver 

at sidde 3 ledere til møderne. Formanden sender dagsorden ud en uge før. 



 
 
 

• Møderækken på selve dagsorden og punkter til kommende møder. 

• Måske en læsevejledning til større og svære bilag. 

• Dagsorden og referat sendes på mail – og eleverne skal have dagsorden i 

Aula. 

• Afbud til formanden og til skolesekretær. 

• Ordstyrer – et par stykker deles om den Mikkel og Andreas tager på skift 

ordstyrerrollen. 

• Det er beslutningsreferater. 

d. Mødetider 

Vi bevarer mødetidspunktet fra 17.30 – 21.00. 

Vi spiser kl. 18.30 – 18.45.  

e. Andet 

           Skoledistrikter 45 min. 

Børne- og uddannelsesudvalget har afholdt møde og har anbefalet ikke at sende forslaget 

om ændring af skoledistriktet i vores område videre. Det kan dog stadig besluttes i 

forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 25/10. Skolebestyrelsen bedes forholde 

sig til de politiske beslutninger og beslutte eventuelle videre skridt. Den politiske sag kan 

findes her: Dagsordner og referater (hvidovre.dk) 

• Vi forsøger at påvirke nogle politikere fra kommunalbestyrelsen 

Dataforståelse (30 min.) – refleksion over dataforståelsesworkshoppen, som flere 

medlemmer af skolebestyrelsen deltog i. Hvordan kan vi evt. tænkes at bruge den viden 

fremadrettet? 

Punktet udsættes til næste gang. 

Eventuelt  

Hvordan kommer man videre med ønsket fra eleverne – kan deres punkter kommer med 

på dagsorden? 

Kantinedebat/madbod. 

Skolefonden. 

 

Følgende punkt tages op på kommende møde: 

Principper for idræt og badning – videre drøftelse fra seneste møde og udarbejdelse af principper. 

https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2859
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