
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Konferencerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Præsentationsrunde (17.05) 

 

3. Konstituering af skolebestyrelse (17:15) 

 

På den nyvalgte skolebestyrelses første møde konstituerer skolebestyrelsen sig. 

Formanden og næstformanden for skolebestyrelsen vælges af 

skolebestyrelsesmedlemmerne blandt de forældrevalgte medlemmer.  

Se desuden afsnittet om fredsvalg i bilag 1.  

 

Valget sker som almindeligt flertalsvalg. Når formanden og næstformanden er valgt, 

vælger skolebestyrelsen repræsentanter til skolebestyrelsens øvrige poster, herunder 

Skolekontaktrådet. Valget til repræsentationsposter sker blandt de forældrevalgte 

medlemmer af skolebestyrelsen ligeledes som almindeligt flertalsvalg, hvor alle 

medlemmer har stemmeret. 

 

– se Bilag 1: Regler-for-valg-til-skolebestyrelser-i-hvidovre-kommune-forr-2020 

 

Referat:  

 

Jan Overgaard blev valgt til formand 

Kathja Dam-Jensen blev valgt til næstformand 

Det nyvalgte formandskab aftaler selv, hvem der deltager i Skolekontaktrådet (SKOK).  

Dato: 11-08-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Annika Crone Boelsmand Søndergaard 

Kathja Dam-Jensen 

Line Petersen 

Natasja Jessen 

Tania Christina Huss Randrup 

Dimitra Makri Andersen  

Jan Overgaard 

Peter Holm (Medarbejderrepræsentant) 

Carsten Nielsen (Medarbejderrepræsentant) 

Melani Jensen (Elevrepræsentant) 

Line Kølby (Faglig leder) 

Stina Ravn Kræmer (Faglig leder) 

Morten Toft (Skoleleder) 

 

 

Dagsorden 
/Referat 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 05. august 2022/toq 
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Det blev besluttet, at Kathja Dam-Jensen og Dimitra Makri Andersen skiftes til at 

repræsentere skolebestyrelsen ved ansættelsessamtaler. Kathja deltager i 

ansættelsen af ny faglig leder. 

 

 

4. Årshjul for skolebestyrelsen (17:45) 

Drøftelse  

 

Ideer til årshjul for skolebestyrelsen. På baggrund af ideer udarbejdes et forslag til 

årshjul til kommende møde.  

 

Referat: 

Blandt eleverne er der kommet et ønske om, at der udarbejdes et Princip for sundhed.  

Det besluttes, at der i kommende år i udgangspunktet skal arbejdes med principperne 

for: Skoledagens organisering, Skolefritidsordningens virksomhed og Princip for 

sundhed. 

Der er nogle faste punkter på dagsordenen, som skolebestyrelsen ønsker at følge tæt. 

Det har tidligere handlet om at følge elevtallet, trivsel blandt personale, afgang af 

personale. Vi fortsætter med de tidligere faste punkter fremover indtil bestyrelsen tager 

stilling til noget andet.  

Boguddeling til kommende 0. klasser fastholdes. Det bliver d. 7. november.  

 

Møde d. 31.10. aflyses og flyttes til mandag d. 10.10.22 

 

 

5. Høringssvar budget 2023-2026 (18:05) 

 

– se Bilag 2: Høringsbrev budget 2023-2026 

 

Hermed fremsendes Direktionens budgetforslag 2023-26. 

Materialets omfang, tidsplan samt høringsfrister er beskrevet i vedlagte høringsbrev. 

Grundet bilagenes omfang udsendes disse ikke og vil i stedet kunne tilgås via 

kommunens hjemmeside. Link hertil fremgår af høringsbrevet. 

 

Referat:  

Høringsmaterialet og direktionens besparelsesforslag blev talt igennem. Der kom input 

til høringssvaret som Morten rette til og sender fredag d. 12. august.  

 

 

6. Skolens økonomi (18.50)  

Fast punkt til orientering 

 

7. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat:  

Status 11. august 480 elever. 

Sidste år havde vi på nuværende tidspunkt 487 elever.  

Det faldende elevtal skyldes primært få elever i nuværende 0. klasser. 

 

8. Trivsel (19.10) 

Fast punkt til orientering    
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Referat:  

Personalets trivsel er god. Vi har haft en god opstart efter ferien. Både for børn og 

voksne. Der er god undervisningsparathed og ro på skolen.  
  

9. Nyt fra: (19.20) 

a. SKOK 

 

b. Ledelsen 

Referat:  Ansættelsesproces for ny faglig leder sættes i gang med samtaler i 

september og ansættelse pr. 1. november.   

 

c. Medarbejdere 

Referat: SFO har haft en god sommer, men har hen over sommeren naturligt 

været præget af den store vandskade i finger B.  

Lærerne har haft en god opstart. Klasser/elever er kommet godt tilbage og den 

første uge er forløbet godt. 

 

d. Elevrådet 

 

e. Udvalg 

Referat: Der er fortsat gang i arbejdet med Engstrandcirklen og udvikling af 

området mellem skolen og idrætscenteret. Der er ved at blive udarbejdet et 

projektforslag. 

 

10. Eventuelt (19.40)  

 

Lukket dagsorden (19.45) 
Der skrives ikke referat til punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
 

Udvalg: 
Trafikudvalg:  

Udearealer:  

 


