Referat af Skolebestyrelsesmøde
Engstrandskolen
4/2- 2019
Emne: Skolebestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde
Data om mødet
Dato: 4/2-2019
Tid: 17.00 – 20.00
Sted: Personalerummet
Referent: Elin Christensen
Afbud fra: Stina, Malte, Ditte DK og
Jesper

Mødedeltagere:
Bent Roldgaard
Helle Graff-Nielsen
Kathja Dam-Jensen
Ajaz Walayat
Casper Cleemann
Ditte Rasmussen
Jan Overgaard
Jesper Rud Christoffersen
Elin Christensen
Stina Ravn Kræmer
Thomas Pedersen Friis
Ditte Kappelgaard
Martin Roal-Arbøl
Malte Westlund

Dagsorden:

Referat:

1. Forældretilfredshedsundersøgelse
Information om processen
fremadrettet.

Undersøgelsen er afsluttet. Den 21/2
behandles det samlede resultat i SKOK, den
11/3 til politisk behandling og den 12/3
offentliggørelse. Handleplaner skal være
behandlet i skolebestyrelsen senest den 1.
juni. Vi tager punktet op på SB-mødet den 6.
maj.

2. Økonomi
Gennemgang af årsresultat og
kommende budget. Bilag

I begyndelsen af 2018 havde skolen et
underskud på 2,6 mio. kr. Merforbruget er
blevet minimeret, så vi nu er kommet under
5% grænsen, som er Hvidovre Kommunes
acceptable grænse for et merforbrug.
Det æret har muligt at nedbringe
merforbruget, idet alle har udvist stort
mådehold . Investeringen i nyt inventar til
PLC samt døre i FingerB har i 2018 været en
stor udgift, som vi naturligvis ikke har i 2019.

3. Samværsregler
Afslutning og endelig
godkendelse

Samværsreglerne blev godkendt med
nedenstående justeringer:

Side 1 af 3

Layout ændres, så ”det betyder, at…”
opsættes i punktform.
Enkelte justeringer sprogligt eks. voldelig
erstattes af fysisk.
Samværsreglerne skal nu i glas og ramme.
4. Tema: Sundhed på Engstrand
Oplæg til tema kommer bilag.
Information om hvordan vi
allerede
tænker sundhed og økologi på
EST af Stine Kuntz
Mulighed for at søge midler fra
”Sundhedspuljen” – se her

Jan orienterede om sundhedsarrangementet i
efteråret, hvor Bente Klarlund udviste en klar
holdning, hvor om problemerne ligger,
udtrykt i KRAM – Kost, Rygning, Alkohol og
Motion.
Der kan gøres meget for i forhold til skolerne.
Stine K omdelte bilaget ”Kost og kostmæssig
sundhed på Engstrandskolen” og informerede
om indholdet. Der udtrykkes et differentieret
syn i forhold til den enkeltes sundhed.
Klassekultur opbygges om gode vaner i
forhold til sundhed. F.eks. ved at opbygge et
andet fællesskab om spisepausen og skabe
nogle gode spiserammer.
Hvad er den gode spisepause – tages op på et
Fingermøde og i elevrådet.
Forslag om at invitere Charlotte Bøving til et
kommende temamøde.
Sundhedspuljen søges om midler til at
opbygge en madkultur.
Kostpolitik tages op på et kommende møde.

5. AULA
Forhåndsvisning og info om
proces

Der var en kort præsentation af AULA. Det er
nødvendigt at reservere tid til implementering
til personalet.
Aula sættes op på Engstrandskolen i perioden
1. april - 1.maj.

6. Vikarer
Drøftelse på baggrund af
spørgsmål fra Jan. Bilag

Der bør udarbejdes principper for
vikardækning.
Det blev besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe med deltagelse af Kathja, Jan,
Jesper og Thomas. Thomas indkalder til
arbejdsmøde.
Svarene på spørgsmålene tages op i
arbejdsgruppen.
Vikarsituationen i LILY blev drøftet.
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7. Trivsel
Status

Der er igangsat et forløb i 8.klasse med
samtaler, observation i klassen med
efterfølgende drøftelse af læringsudbyttet for
eleverne.

8. Nyt fra
● SKOK
● Ledelsen
● Elevråd
● Medarbejderne
● Udvalg

SKOK: næste møde d. 21/2 med temaet
“stærkt og aktivt forældresamarbejde”
Ledelsen: Skolens teknisk-serviceleder er
sygemeldt, og der er ansat en vikar, der
starter d. 20/2.
Skolevalg er blevet gennemført med en
meget stor valgdeltagelse – en stor succes. JR
er ved at udarbejde en pressemeddelelse til
Hvidovre Avis.
Der er og vil være en del nye ansigter, idet vi
har 9 kollegaer, der er eller skal på barsel.

9. Evt.

Opmærksomheden henledes på opfølgning på
tidligere fremførte temaer som f.eks. skrald,
trivsel m.m.

Kommende møder:
11/3, 8/4, 6/5, 3/6
Noter:
Hyttefad – punkter til kommende SB møde:
Skald og affaldssortering
Princip for vikardækning - gennemgang og præcisering
Princip for sukker og andre søde sager rettes til sundhed
Principper vedr. skolehjem-samarbejde – eksempelvis kommunikation omkring
ugeplaner
Fravær
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