
 
 
 

Dagsorden/referat af skolebestyrelsesmøde  

Dato: 14/12 2021 kl. 17.30-20.00.  

Sted: Virtuelt – link udsendes på mail. 

Forplejning: Ingen 

Deltagere: Johannes Peter Ibdal, Shazia Ahmad, Martin D. Christiansen, Malene Fischer Olsen, 

Sefkan Yilmaz, Nadia Qureshi, Erik Modin, Dennis Kjærulf, Mie Sparresø Kirk samt eventuelt to 

elever. 

Fraværende: Nadia Qureshi,  

Ledelsen: Yvonne Lyduch, Jan Christensen 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.) 

Referat godkendt 

2. O - Nyt fra elevrådet (5 min.) 

Ingen repræsentanter fra elevrådet mødet frem.´’ 

3. D – Trafik. Center for Skole og Uddannelse kommer på besøg for at drøfte 

trafiksikkerheden omkring skolen (60 min.) Et af fokuspunkterne er at få flere 

selvtransporterende elever. Kovi har været ude og se på løsninger. 

Forvaltningen gennemgik udfordringer, ønsker og muligheder. Det er stadig noget der skal 

besluttes politisk, hvilke af forbedringerne, der kan lade sig gøre. Kryds skal der gøres 

noget ved. Lys i tunnelen ligeså. Der kigges på cykelparkering og overdækning af denne. 

Kys og kør zonen og selve parkeringspladsen skal der ligeledes kigges på. Der kan ikke 

laves cykelsti på vejen ved Egevolden. Den er ikke bred nok. Der kan kigges på bumpene. 

Skolebestyrelsen kom med diverse input, som forvaltningen tager med til politikerne. 

Skolebestyrelsen drøftede prioriteringer i forhold til de forskellige tiltag. Der hvor den 

kørende trafik krydser den gående skal være 1. prioritet. Skolebestyrelsen skal se på, 

hvordan vi kan ændre adfærden på parkeringspladsen 



 
 
 

4. B - Sundt skoleliv – opsamling på temadag for skolebestyrelserne – hvad er næste skridt? 

(30 min.) 

Skolebestyrelsen besluttede sidst, at der skulle udarbejdes en sundhedspolitik. Her kan der 

findes inspiration til det. 

a. Publikation: Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning (uvm.dk) 

b. Sundhed i folkeskolen | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk) 

Derudover kan der findes mange forskellige sundhedspolitikker fra diverse skoler 

ved simpel Googlesøgning. 

 Skolebestyrelsen skal sende et signal med sin sundhedspolitik. Vi skal ikke have 

løftede pegefingre. Vi skal vejleder igennem vores sundhedspolitik.  Vi kan tage udgangspunkt i 

andre de eksempler der ligger fra skole og forældre. Der skal udfærdiges et forslag til en ramme. 

Kunne man inddrage Hvidovre kommunes sundhedspolitik. 

2-3 stykker laver et udspil til næste skolebestyrelsesmøde. Martin, Yvonne og Erik laver et udkast 

til februar mødet. 

5. D – Drøftelse af arbejdet med uddannelsesparathed fra 0.-9.klasse. (30 min.) Bilag 

vedhæftet:  

a. Udvikling og uddannelse 0.-3.klasse. 

b. Udvikling og uddannelse 4.-6.klasse. 

Udvikling og uddannelse 7.-9.klasse. Jan forklarede bevæggrundene for, hvorfor vi er gået i gang 
med at udfærdige Udvikling og Uddannelse for henholdsvis. 

a. 0.-3. klasse. 
b. 4.-6.klasse. 
c. 7.-9.klasse. 

 

Der var på et tidspunkt mange lærere, der ikke vidste hvad en UPV 
(Uddannelsesparathedsvurdering) var. 

Selvom vi ikke kalder den en UPV mere, er det alligevel fortsat nødvendigt at arbejde med 
elevernes udvikling, til at kunne være parate/rustet/egnet til at komme videre til forskellige 
ungdoms uddannelser.  

Derfor har vi i pædagogisk udvalg besluttet, at lægge det ud på alle klassetrin. Vi har nogle krav 
til, hvad vi forventer at lærere og pædagoger arbejder med i forhold til elevernes dannelse og 
udvikling igennem et skoleforløb. Jan uddybede, at det har været vigtig for os at være meget 
konkrete og det er bygget op med mål, og hvad det er vi gør. 

 

https://static.uvm.dk/publikationer/2008/sundhedsuv/del_3_c.html
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/sundhed-i-folkeskolen


 
 
 
Det er noget alle elever skal igennem. Det skal ses, som en dannelsesvej. Det er nogle ting, som 
vi gerne vil have at eleverne skal igennem. Mie uddyber, at det er tænkt som at: 

Det bliver en ramme for det vi gør på Frydenhøj skolen. Vi tror at det har en effekt på børns 
udvikling og trivsel. 

Det er et arbejdsredskab for personalet- nu skal det ud at leve blandt personalet. 

Skolebestyrelsen tog pænt imod det som blev fremlagt, og tilkendegav at det var et flot stykke 
arbejde, der var blevet beskrevet. Der var forslag om at det også kom ud til alle forældre. 

Der var forståelsesspørgsmål og divergerende holdninger til det som vi på nuværende tidspunkt 
kalder for Udvikling og Uddannelse. 

 

6. O – Meddelelser (15 min.)  

a. Coronasituationen 

Omkring 80 børn der møder op på skolen til nødundervisning. Resten 

fjernundervises. De vil i næste uge blive passet på SFO i årgange. 

Vi blev ved med at få tilfælde af corona på skolen. 

 

7. D – Eventuelt 

Johannes er i dialog med en ekspert omkring skæld ud. Da hun er meget dyr, så skal vi 

overveje om, hun skal ud til et større forældrearrangement i stedet for et 

skolebestyrelsesmøde. Det tages op på næste møde. 

 

 

 

 

 

 


