
 
 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Dato 10.1. 2023 kl. 17.30-19.30 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Mad og drikkevarer 

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

Holmfred, Mikkel Rydberg, Dennis Kjærulf (medarbejderrepræsentant) og Mikkel Pehn 

(medarbejderrepræsentant).  

Fraværende: Andreas Feltsen, Nidhi Sharma Kumar og Maria Svan samt elevrepræsentanterne. 

Ledelsen: Jan Christensen og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: Maria Svan og Signe Vendelbo Sørensen 

Ordstyrer: Mikkel Rydberg 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet - referatet godkendt. 

2. Orienteringspunkt– Nyt fra elevrådet – elevrådet har drøftet at lave nogle længere møder 

for at få bedre tid til at drøfte de områder, de arbejder med. 9.klasserne ønsker at de kan 

lave en evaluering af lærere og pædagoger, når de går ud. 6.klasserne spørger om deres 

deltagelse i overbygningen med fx indeordning og mulighed for at forlade skolen i 

spisefrikvarteret. Sidstnævnte punkt tages op på kommende skolebestyrelsesmøde.  

Vi drøftede kort møbler, da eleverne ønsker nogle nye og bedre skolemøbler. En opfordring 

fra skolebestyrelsen kunne være at udarbejde en prioriteret investeringsoversigt i forhold til 

møbler, lokaler m.v. 

3. Beslutningspunkt – Meddelelsesbog – Jan Christensen orienterede om skolens foreløbige 

arbejde med meddelelsesbogen. Skolebestyrelsen besluttede, at meddelelsesbogen skal 

bruges i forbindelse med de to skole-hjemsamtaler i løbet af året. Principperne for arbejdet 

med meddelelsesbogen skal indeholdes i de allerede gældende principper for samarbejdet 

mellem skole og hjem. De kan findes her: principper-for-samarbejde-mellem-skole-og-

hjem.pdf (hvidovre.dk). Derudover skal principperne for Principper for elevplaner og 

underretning om elevernes udbytte af undervisningen. (hvidovre.dk) revideres. 

https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/media/ubdbvpdy/principper-for-samarbejde-mellem-skole-og-hjem.pdf
https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/media/ubdbvpdy/principper-for-samarbejde-mellem-skole-og-hjem.pdf
https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/media/dv0fe0jf/principper-for-elevplaner-og-underretning-af-elevernes-udbytte-af-undervisningen.pdf
https://frydenhoejskolen.hvidovre.dk/media/dv0fe0jf/principper-for-elevplaner-og-underretning-af-elevernes-udbytte-af-undervisningen.pdf


 
 
 

4.  – Udvikling og uddannelse – Ledelsen orienterede om skolens arbejde med dokumentet 

”Udvikling og uddannelse”, der ligger til grund for mange af de indsatser skolen laver i et 

forløb fra 0.-9.klasse. Skolebestyrelsen tager dokumentet til efterretning med ønske om at 

drøfte det nærmere på et kommende møde. 

5. Orienteringspunkt / punkt til drøftelse - Skole/hjem samtaler – I skolens pædagogiske 

udvalg er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på hvordan vi kan videreudvikle vores 

skole-hjemsamarbejde. Ledelsen orienterede om arbejdsgruppens foreløbige arbejde med 

området. Udvalget kommer med et oplæg til skolebestyrelsen i løbet af foråret. 

6. Orienteringspunkt / punkt til drøftelse – Forældremøder – der er nedsat et udvalg der 

arbejder med hvordan vi kan højne kvaliteten af vores forældremøder. Fx gennem arbejde 

med en drejebog. Pædagogisk udvalg på skolen har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde 

med emnet. 

7. Punkt til drøftelse – Eventuelt – Mikkel Rydberg orienterede om at Nidhi ikke har modtaget 

mail fra skole-kontaktrådet. Ledelsen kontakter Skoleafdelingen. 

Skolebestyrelsen spurgte til rekruttering af lærere og pædagoger og de udfordringer der er 

for tiden med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 


