
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

 
 
Miguel E. Reyes Hermansen 8.B. 

Fraværende: Jan Christensen, Martin D. Christiansen, Bedriye Zelal 

Kanat, Hasim Rasul 9.A 

Ledelsen: Yvonne Lyduch (referent) og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: 

Ordstyrer: Shazia Ahmad 

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

Dagsorden: 

1. Beslutningspunkt - Godkendelse af referat (5 min.) Godkendt 

 

2. Orienteringspunkt - Nyt fra elevrådet (10 min.) 

Miquel oplyste, at der på et møde i Hvidovre Fælleselevråd var 

blevet talt om mobiltelefonopbevaringsskabe. Der ønskes en videre 

drøftelse i elevrådet om brug af mobiltelefoner generelt her på 

Frydenhøjskolen. Der var også blevet talt om afholdelse af en 

temauge, som er lærerigt og sjovt, ligesom dengang vi havde 

temauge om Afrika. På Frydenhøjskolen vil der igen blive afholdt en 

temauge i uge 17 om FNs syv verdensmål. 

 

3. Beslutningspunkt – Trafiksikkerhed/kultur (30 min.) – 

skolebestyrelsen gav på sidste møde udtryk for et ønske om at få 

drøftet, hvordan vi kan arbejde med at ændre trafikkulturen omkring 

skolen.  

Vi talte om, hvad vi kan gøre her på skolen. Der skal arbejdes mere 
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med kulturen omkring trafiksikkerheden. Forslag om at der kan 

arbejdes med, at appellere til folks sunde fornuft.  Et andet forslag 

er, at der kan skrives ud på Aula ud til forældrene, men det kan ikke 

stå alene. Hvad kan eleverne gøre? At få eleverne til at cykle noget 

mere, men også at inddrage de større elever i form af forskellige 

projekter kan være en mulighed. Forslag om forskellige kampagner. 

Det er mere komplekst end man skulle tro. En mulighed kunne være 

mere afspærring eller belønning til de børn, der selv cykler i skole, 

og ikke bliver kørt af meget travle forældre. Anerkendelse kunne 

fremmes til de bilister, der gør det godt.  

Det blev besluttet, at vi som ledelse tager punktet op i pædagogiske 

udvalg og at det også tages op i elevrådet. Begge steder ud fra 

elevperspektivet om at transportere sig selv i skole. 

Skolebestyrelsen drøfter på et kommende møde hvad de kan gøre 

som skolebestyrelse for at gøre forældrene mere opmærksomme 

på problematikkerne med særligt fokus på parkeringspladsen om 

morgenen. 

  

4. Beslutningspunkt – Skæld ud! (30 min.) - Skolebestyrelsen bedes 

forholde sig til hvordan vi arbejder videre med den rejste 

problematik omkring skæld ud. Bl.a. har Johannes undersøgt 

muligheden for at få en oplægsholder ud og fortælle om det. 

Oplægsholder: Mette Thor Jørgensen – pris 7.500 + transport. Du 

kan læse mere her: Om foredrag | skoleudenskældud.dk (xn--

skoleudenskldud-7lb.dk) 

Efter videre drøftelse af Mette Thor Jørgensens tilbud og emnet 

Skæld ud besluttede vi, at der kan arbejdes med nogle principper 

omhandlende samværsformer, og hvordan vi taler til hinanden. – 

Der blev også stillet forslag om, at vi ser på vores værdigrundlag og 

om noget skal rettes eller revideres i et mindre omfang. I dag tales 

der om for eksempel Low Arousal begrebet - skal det tales op.? 

Ledelsen vil drøfte emnet og bringe dialogen op eventuelt i 

pædagogisk udvalg med udgangspunkt i vores værdigrundlag og 

derefter vende tilbage til Skolebestyrelsen, om hvordan vi som skole 

vil arbejde videre med Skæld ud begrebet. 

Johannes vil vende tilbage til Mette Thor Jørgensen.  

                                                                  

https://skoleudenskældud.dk/om-foredrag
https://skoleudenskældud.dk/om-foredrag
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5. Punkt til drøftelse  – Skolens budget samt prioriteringer (60 min.) - 

Ledelsen præsenterer skolens overordnede budget for 2022. Se 

medsendte bilag med økonomitildelingen for henholdsvis 

almenskolen og k-klasserne.  

Derudover vil ledelsen præsentere et kort oplæg om mulige 

indsatsområder og prioriteringer i kommende skoleår: 

a. Matematikområdet.                                                                                                                                 

b. Læsning 

c. Sociale arrangementer for eleverne 

d. Co – teaching. Her kan du orientere dig lidt i det vedlagte 

bilag om co-teaching.  

 

 

Gerhard redegjorde for inklusionsmodellen og hvad der ligger til 

grund for tildelingen af inklusionsmidler. SFO og Klub får tildelt 

økonomi efter det månedlige børne og medlemstallet. Den samme 

model er gældende for K-klassens budgettildeling. 

Efterfølgende gennemgik Gerhard skolens overordnede budget ud 

fra det uddelte materiale, og forklarede hvad de forskellige 

udgiftsposter betyder. Almenskolen tildeles 43, 2 millioner. 

Budgettet til drift på cirka 2,1 millioner har skolebestyrelsesmedlem 

Erik været med til at fastlægge fordelingen af. 

Timetalsfordelingen med videre for de enkelte klasser blev grundigt 

gennemgået. 

K-klassens budget blev også gennemgået med særlige forklaringer 

som ligger til grund for deres budget. 

Der skal ansættes både nye lærere og pædagoger til alle afdelinger. 

Vi forsøger alt muligt, for at kunne rekruttere nye fagpersoner, 

velvidende at det ikke er nemt. Vi har også fokus på at opkvalificere 

vores stillingsopslag.  

Co-teaching begrebet blev forklaret og uddybet også hvorfor det 

prioriteres som et muligt indsatsområde. Det kræver at de 

fagprofessionelle vil det her. To voksne i klasserne prioriteres. Vi er 

bekendte med, at det ikke er hele løsningen på inklusionen, men 

det kan være en af dem. Forældrebestyrelsen ønsker en større 

uddybning af Coaching begrebet og Mie laver et lille oplæg til næste 

skolebestyrelsesmøde. 
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6. Orienteringspunkt – Meddelelser (10)  

a. Herunder orientering om Coronasituationen.  

Vi mærker nu at smitten er blevet mindre, men at vi har 

været hårdt ramt. Lige nu har vi kun fire medarbejdere der er 

syge på grund af Corona. Smittetallet hos børnene er også 

dalende. Vi fastholder nogle forholdsregler hvad angår 

afholdelse af virtuelle møder, for at undgå at for mange ikke 

bliver smittet op til vinterferien. Test bliver stadig udleveret to 

gange om ugen. Selvtesten har fanget mange smittede. 

Der er et ønske om, at der bliver meldt ud, hvornår der igen 

kan afholdes sociale arrangementer. Det forventes at det 

igen bliver muligt omkring første marts. 

 

7. Punkt til drøftelse – Eventuelt (5)  

Der en forespørgsel om at Skolebestyrelsesmødet i juni måned kan 

flyttes til en anden dag end mandag den 13-6. Det blev besluttet at 

mødet flyttes til torsdag 16-6-2022.  

Det er det sidste møde inden sommerferien og med den nuværende 

skolebestyrelse.  
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