
 
 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde  

Dato: 6/4 2022 kl. 17.30-19.30. 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Smørrebrød 

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

Erik Modin, Nadia Qureshi, Hashim Rasul, Miguel E. Reyes, Dennis Kjærulf og Mie Sparresø Kirk. 

Fraværende: Jan Christensen, Shazia Ahmad, Erik Modin og Mie Sparresø Kirk 

Ledelsen: Yvonne Lyduch (referent) og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: 

Ordstyrer: Nadia 

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

Dagsorden: 

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

 

2. O - Nyt fra elevrådet (10 min.) 

Hasim og Miquel refererer fra elevrådsmøderne. Elevrådet vil starte en kampagne, som 

handler om at vi skal have en mere ren skole. Udgangspunktet er, at det er eleverne selv, 

der skal tage et medansvar for at deres skole fremstår som en pæn og ren skole. Der skal 

ikke smides affald rundt omkring hverken i buske eller i skolegården. Kampagnen vil også 

have fokus på, hvordan man benytter toiletterne og hvordan de efterlades, samt 

oprydningen efter endt skoledag i klasserummene. 

Der er forslag om forskellige tiltag som blandt andet at sætte skilte op med anvisninger om, 

hvordan man rydder op efter sig selv. Formålet er, at det altid skal være rart at være på alle 

skolens områder. 

Der er planer om at lave en video. Elevrådet har givet hinanden opgaver, som skal 

fremlægges på næste elevrådsmøde. 

 

a. Fælles elevrådstur 



 
 
 

Ungdomsskolen har stået for at arrangere, at det fælles elevråd i Hvidovre skal på en tur til 

Silkeborg. Formålet er at få viden om, hvordan andre elevråd arbejder, og hvad der rører 

sig på andre skoler samt hvordan elevråd kan inspirere hinanden. Turen er i maj, så det 

passer ind i afholdelse af prøver.  

 

3. O – Mie præsenterer co-teaching for skolebestyrelsen (20 min.) 

Punktet udsættes til næste møde, da Mie er til faglærerkonference i Odense. 

 

a. Morgenholdet 

B - Marlene orienterer om, at hun i går sendte besked ud til skolebestyrelsen, om et ekstra 

punkt på dagsordenen omhandlende tilbuddet ”Morgenholdet” som er et tiltag, der hjælper 

børn med at komme i skole om morgenen. Der er planer om at nedlægge denne funktion 

og lægge funktionen under det såkaldte U start. Det politiske udvalg havde det på 

dagsorden i mandags, men punktet blev dog udsat, grundet fremsendte høringssvar fra 3 

skolebestyrelser, som har elever, der har særlig brug for ”Morgenholdets” hjælp. Marlene er 

indkaldt til møde med chefer i kommunen, og ønsker derfor punktet drøftet i dag. 

Skolebestyrelsen beslutter, at de ønsker en viden om hvad planen er hvis ”Morgenholdet” 

sammenlægges med U start, som er et tiltag under Børne- og Familieafdelingen. 

Skolebestyrelsen tilkendegiver, at de bekymrer sig om, hvordan de elever der har brug for 

tilbuddet vil blive hjulpet fremadrettet. Der skal spørges ind til hvad planen så vil være. 

 

 

4. B – Høringssvar vedr. læsetilbud i Hvidovre Kommune – se bilag. (20 min.) 

Sprogtilbuddet har ligget på Langhøjskolen i mange år. 

Skolerne er blevet bedre til at rumme de børn, der har brug for særlig hjælp. Der er de 

senere år blevet uddannet flere læsevejledere og ordblindekoordinatorer og skolerne har 

nu veluddannede medarbejdere, der har ressourcer til hjælpe børn med sproglige 

udfordringer også i samarbejde med skolernes logopæd. Det er nødvendigt, at der fortsat 

tilføres skolerne økonomi til at kunne løfte og udvikle området fremover. Marlene skriver et 

høringssvar. 

 

5. B – Principper for arbejdet med sundhed på Frydenhøjskolen – se udarbejdede oplæg som 

er vedhæftet som bilag (45 min.) 



 
 
 

På mødet tilkendegiver de tilstedeværende, at det er et rigtig fint udkast der er blevet 

skrevet. Der er forslag om at medlemmer fra skolebestyrelsen medtager oplægget til 

drøftelsen på den forestående workshop. Det blev besluttet, at det efterfølgende tages op   

igen på et efterfølgende skolebestyrelsesmøde efter den forestående workshop 

 

6. B – Deltagelse i kommunal workshop om sundhed – hvem deltager? – se bilag (10 min.) 

Martin, Marlene og Gerhard deltager. Dennis taler med Mie om hendes eventuelle 

deltagelse. 

Ved sidste møde, som også var fælles for skolebestyrelserne, var Frydenhøjskolens 

bestyrelse bredt repræsenteret. Jan har tidligere refereret fra dette møde. 

 

7. B – Skolebestyrelsesvalg – afklaring af hvem fra skolebestyrelsen der genopstiller (10 min.) 

Elevrådet vælger sine egne repræsentanter. Repræsentanter for personalet er valgt som er 

Dennis og Mie 

Martin og Johannes genopstiller ikke. Marlene, Erik og Nadia genopstiller. Til brug for det 

forestående valg vil Marlene arbejde med en beskrivelse af skolebestyrelsen arbejde. 

 

8. D – omlægning af understøttende undervisning til to-voksentimer – læs mere her: Et bredt 

flertal af folketingets partier er enige om at videreføre frihedsgrader | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Ledelsen præsenterer personalets tanker om emnet 

på mødet (30 min.) 

Gerhard orienterer om hvad det vil betyde hvis understøttende undervisning omlægges. 

Det er kun muligt at omlægge for et år, og lige nu er det besluttet, at det kun kan lade sig 

gøre for skoleåret 2022-23 

På mødet med afdelingskoordinatorerne i går, var der ikke en entydighed. 

Hvis der er færre timer i skolen, så skal SFO’en have længere åbent. 

Antallet af understøttende undervisningstimer er forskelligt fra de forskellige årgange. 

Der er både fordele og ulemper ved en omlægning. 

Der kan være nogle fordele for de mindste klasser måske særligt for 0. og 1. klasserne, ved 

at de f.eks. kommer på SFO hver dag kl. 13.15 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader


 
 
 

Elevrådsrepræsentanterne gav på mødet udtryk for, at de personligt er glade for 

morgenbåndet, og de begrundede hvorfor. Det gav efterfølgende anledning til eftertanke. 

Eleverne kom med forskellige forslag, om hvordan morgenbåndet lige nu bruges på mange 

forskellige måder og hvordan det kan det fremadrettet kan bruges også efter elevernes 

ønsker. Men der er mange forskellige meninger og hvordan morgenbåndet fungerer på 

skolen. 

De forskellige muligheder blev drøftet -og eleverne tilkendegiver, at de mest hælder til, at 

de foretrækker at morgenbåndet  fortsætter på den måde, som det er nu. 

9. O – Meddelelser (10)  

a. Holddansk  

Gerhard forklarer hvad holddansk er, og hvordan der er arbejdet med det her på 

skolen. Det opleves, at udbyttet ikke har været optimalt af de hidtidige tiltag. Og 

faglærerne synes ikke at det har løftet tilstrækkeligt. Til næste år vil vi benytte 

ressourcerne anderledes med en model inspireret af hvordan man gør på en skole i 

Køge - holddansk.  

b. Ansættelser- Gerhard orienterer om hvor langt vi er kommet i processen med de 

mange ansættelser og hvorfor der skal ansættes en del nye lærere og pædagoger. 

Der er allerede ansat både lærere og pædagoger. Der har været 

ansættelsessamtaler til teknisk servicestillingen og der bliver ansat en ny pr den 1/6. 

Stilling til ny faglig leder for 0-2 klasse og til K. klasserne har været slået op og 

ansættelsessamtaler er forestående. Der er velkvalificerede ansøgere 

Faglig leder til Sfo og Klub er også slået op. Der skal opslås lærerstillinger både til 

almen og til K. klasserne 

c. Andet  

Den tidligere politisk beslutning om at Skaterbanen skulle placeres på nabogrunden 

til klubben er ændret til ikke at skulle placeres på brandtomten, grundet støjmålinger 

bliver beslutningen ændret. Marlene skriver til formanden for Kultur og 

Fritidsudvalget og forespørger hvorfor beslutningen er ændret og hvorfor der ikke er 

givet besked. Der er mange børn og unge der bliver skuffet, fordi de har set frem til 

at skaterbanen vil blive placeret tæt ved klubben. Der er en undren om hvordan 

støjmålingerne foregår og hvordan det anvendes til at ændre politiske beslutninger 

 



 
 
 

10. D – Eventuelt (5) Der blev spurgt ind til temaugens program i uge 17 

 

 

 

 

 


