
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Konferencelokalet kontoret 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Corona (17.05) 

Orientering fra skoleledelsen i forbindelse med Corona 

a. SFO 

b. Skole 

c. Testning 

d. Andet 

 

Referat:  

Fra 1.10. betegnes Corona ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det 

betyder bl.a. noget for håndteringen af hjemsendelse ved smittetilfælde. Fra denne 

uge, skal børn fra 9 år tilbydes at blive testet på skolen. Der testes 1 gang om 

ugen. 

 

3. Trafik (17.20)  

Drøftelse 

a. Skolens trafikpolitik har været på SB og MED og er nu klar. Fremlægges på 

mødet, men er ikke vedlagt som bilag.  

b. Andet 

 

Referat:  

Skolens trafikpolitik gennemgås. Det undersøges om der kan uddeles reflekser 

mm til alle skolebørn. Trafik skal på dagsordenen på forældremøder, så der kan 

komme fokus på, hvordan børn kan blive selvstændige i trafikken. 

 

Dato: 11-10-2021 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard - Afbud 

Helle Graff-Nielsen 

Martin Tofte 

Casper Cleemann - Afbud 

Jan Overgaard 

Ditte Rasmussen 

Claus Madsen - Afbud 

Peter Holm 

Martin Roald-Arbøl - Afbud 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer - Afbud 

Morten Toft 

 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder: Morten Toft 

 

Dato: 11. oktober 2021 /toq 
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4. Klubber (17.40)      

 

Referat:  

Udskydes til næste møde.   

 

 

5. SB-boguddeling (18.00) 

Orientering og aftaler om kommende bogudlevering 

 

Referat:  

Der er ved at blive bestilt bøger og lavet ruter. Vi mødes til almindelig tid og deler 

ud to & to. Vi slutter af med at spise sammen. 

 

6. APV-handlingsplan (18.15) – Bilag 1 

Orientering og drøftelse 

 

Referat:  

Der orienteres om årets APV. Den er gennemført og der er lavet en handlingsplan, 

som der følges op på hen over året. 

 

7. Valg til SB (18.45) – Bilag 2 

Drøftelse af det forestående valg og tidsplan 

 

Referat:  

Punktet skal på igen på første møde i 2022.  

 

8. Skolens økonomi (19.00)  

Fast punkt på dagsorden 

a. Status  

 

Referat:  

Ingen nye oplysninger, da der ikke har været økonomimøde siden sidste møde mi 

skolebestyrelsen.  

 

9. Skolens elevtal (19.15) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat: 

Elevtal 492 

Hvis elever stopper på skolen, registrerer vi årsagen. Siden sidste møde er 

elevtallet steget med 3 elever. Der arbejdes aktivt med de forskellige klassers 

trivsel og læringsmiljø, så der er godt for alle elever at komme i skole. 

 

10. Trivsel (19.25) 

Fast punkt på dagsorden  
 

Referat: 

Der har været ekstra forældremøder i 7.i & 9.i, hvor der har været taget ekstra 

hånd om klassetrivsel og undervisningsparathed. Det var gode og konstruktive 

møder og der har været god feedback fra forældre, elever og lærere.  

 

11. Nyt fra: (19.40) 

a. SKOK 

Referat: Bent er syg derfor udgår punktet 
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b. Ledelsen 

Referat: Der er invitation til SB til ”Et sundt skoleliv”-18.11.21. kl 18.30-20.30 i 

kometen.  

c. Medarbejdere 

Referat: Vi har afholdt høstfest på SFO. Glade børn & glade medarbejdere. 

Skolebestyrelsen vil gerne være med til at fejre ”lærernes dag” næste år. 

d. Udvalg 

Referat: Intet nyt 

 

12. Eventuelt (19.45)  

 

Lukket dagsorden (19.50) 
Der skrives ikke referat til punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
 Hvilke politikker har der været arbejdet med, men som ikke er i mål endnu? Ex 

mad & sundhed. 

 Valg til SB skal på første møde i januar 2022. 

 
Udvalg: 
Trafikudvalget: Claus, Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


