
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Konferencerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Onboarding af nye skolebestyrelser (17.05) 

Orientering 

Center for skole og uddannelse afholdt 14. september onboarding for medlemmer af 

de nye skolebestyrelser.  

Der orienteres om indholdet af aftenen og opmærksomhedspunkter til det videre 

arbejde i skolebestyrelsen. 

 

Referat:  

Relevant indhold. Fik sat fokus på hvad skolebestyrelsens opgaver og hvordan man 

som skolebestyrelse kan gøre sin indflydelse gældende. Det var et godt 

arrangementet, som vi bestemt kan anbefale Center for Skole og Uddannelse at 

gentage en anden gang.  

 

3. Skoledistrikter (17.15) 

Status, drøftelse og beslutning 

Der har været afholdt møde i børne- og undervisningsudvalget. Skal vi som 

skolebestyrelse gøre mere i forhold til at påvirke processen. 

 

Referat:  

Børne- og uddannelsesudvalget har indstillet forslag b1.Det har betydnings for 

Risbjergskolen, Dansborgskolen og Gungehusskolen. Der sker ingen ændringer for 

Engstrandskolens skoledistrikt – den beslutning er udskudt. 

Dato: 10-10-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Annika Crone Boelsmand Søndergaard 

Kathja Dam-Jensen 

Line Petersen  

Natasja Jessen Afbud 

Tania Christina Huss Randrup  Afbud 

Dimitra Makri Andersen  Afbud 

Jan Overgaard 

Peter Holm (Medarbejderrepræsentant) 

Carsten Nielsen (Medarbejderrepræsentant) 

Melani Jensen (Elevrepræsentant) Afbud 

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: 04. oktober 2022/toq 



Side 2 af 4 

Skolebestyrelsen ønsker at skrive et læserbrev, hvor man reagerer på beslutningen 

om at skoledistrikterne. I læserbrevet vil der være fokus på konsekvenserne for 

Engstrandskolen og et ønske om kompensation. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at arbejde med, hvordan man kan profilere skolen, så vi får 

fremhævet den positive historie om Engstrandskolen. Vi vil gerne involvere lærere og 

elever så vi i profileringen af skolen har fokus på brugernes oplevelse.   

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe som sætter gang i dette arbejde.  

Gruppen består af Katja, Line P, Carsten, Peter og Morten. 

 

 

4. Princip: Undervisningens organisering (17.40)  

Drøftelse 

Opstart af arbejdet med princippet for undervisningens organisering. Hvilke overskrifter 

kunne SB ønske sig i princippet. Herefter sendes princippet til videre arbejde på 

skolen.  

Bilag til inspiration for drøftelse: 

Undervisningens organisering Risbjergskolen 

Undervisningens organisering Holmegårdsskolen 

 

Referat:  

Der skal skrives/ arbejdes med følgende emner/overskrifter. Det pædagogiske 

personale udarbejder et forslag sammen med skolens ledelse. 

 

• Opstart fra maj til august for Maj-børn.  

• Holddannelse.  

• Skemalægning  

• Sprogundervisningen  

• Undervisningsdifferentiering.  

• Lektiehjælp og faglig fordybelse.  

• Motion & bevægelse.  

• Valgfag.  

• Supplerende undervisning og specialundervisning.  

• Fagenes fordeling på klassetrin. 

 

5. Princip: Idræt og badning (18.00) 

Drøftelse 

Idrætslærerne ønsker sig et princip for badning i forbindelse med 

idrætsundervisningen. 

 

Bilag til inspiration: 

Principper for bad efter idræt fra dansk skoleidræt 

 

Referat: 

Skolen laver et forslag til et princip. 

 

6. Årshjul for skolebestyrelsen (18:20) 

Drøftelse og beslutning 

Justering af årshjul for skolebestyrelsen.  

 

Referat:  

Årshjul blev opdateret. 
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7. Skolens økonomi (18.40)  

Fast punkt til orientering 

 

Referat:  

Bedre end forventet. Lige nu er status et mindre underskud. 

 

8. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat:  

479. Lidt færre børn end på samme tid sidste år. Der er gode forklaringer på, hvorfor 

det ser således ud. Næste skoleår kommer der en ekstra udskolingsklasse, så det 

forventes af elevtallet, vil stige. 

 

9. Trivsel (19.10) 

Fast punkt til orientering    

 

Referat:  

Skolebestyrelsen blev orienteret om lærerskift i 8.i. og tiltag i den forbindelse.  

 

10. Nyt fra: (19.20) 

a. SKOK 

Referat: Første møde har været afholdt og SKOK har konstitueret sig og bl.a. 

valgt ny formand.  

b. Ledelsen  

c. Medarbejdere 

Referat: Vi glæder os til motionsdagen på fredag. SFO’en er ved at være helt 

klar efter vandskaden i sommer. PLC gør klar til at halloween og skolens 

læseuge. Der bliver masser af konkurrencer, præmier og oppyntning. SFO’en 

har indstillet LHS til fairplay prisen. 

d. Elevrådet 

Referat: Der bliver valgt et nyt elevråd. 

e. Udvalg 

Referat: Der er udarbejdet et forslag til ”Løbebanen rundt om 

Engstrandskolen”. 

 

11. Eventuelt (19.40)  

 

Referat:  

• Enkelte forældre havde pyntet havde udsmykket asfalten ved indgangen til 

lærernes dag.  

• Affaldssortering på SFO fungerer ikke optimalt.  

• Kan man på et fingermøde undersøge, hvordan man bruger skærmen i 

forbindelse med spisning – særligt i indskolingen. Underholdningen kan måske 

forstyrre børn fra at spise. Hvordan opleves det af personalet og hvad et 

kutymen nu. 

 

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

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 
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Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
• Sprogundervisning/Dobbelttimer 

• Antimobning/ AKTs 

• Resultat fra tilfredshedsundersøgelsen 

 

Udvalg: 
Trafikudvalg:  

Udearealer:  

 


