
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

Referat:  

Velkommen til Melani, som er repræsentant for elevrådet. 

 

2. Valg til skolebestyrelsen (17.05) – Bilag 1  

Drøftelse og beslutning – dato og form - valgmøde på skolen 

 

Referat: 

Der afholdes valgmøde d. 21.4. kl. 17.30-18.30 

 

 

3. Skolebestyrelsens arbejde med principper (17:15) – Bilag 2 

Drøftelse og beslutning 

a. Princip for vikardækning – Bilag 2 

Referat:  

Det vedtagende princip blev gennemgået. Der vil komme enkelte tilføjelser og 

nogle sproglige rettelser.  

 

b. Princip for opfyldelsen af undervisningspligten, eliteidræt og musikskole – 

Bilag 3 

Referat:  

Oplæg blev gennemgået og tilrettet, og kommer retur til næste 

bestyrelsesmøde, hvor det kan vedtages. 

c. Sundhed – Bilag 4 

Referat:  

Dato: 28-02-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard  

Helle Graff-Nielsen 

Martin Tofte - Afbud 

Casper Cleemann - Afbud 

Jan Overgaard 

Ditte Rasmussen 

Peter Holm - Afbud 

Martin Roald-Arbøl - Afbud 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer 

Morten Toft  

Melani Jensen (elevrepræsentant) 

 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 11. februar2022 /toq 
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På næste møde tager vi sundhedspolitikken op igen og brainstorme på, hvad 

indholdet skal være og hvordan det skal se ud, så den kommende 

skolebestyrelse kan arbejde videre.  

 

4. Vision- og værdigrundlag (18.00) 

Drøftelse af foreløbigt arbejde – Bilag 5 
 

Referat:  

Udkastet til visions- og værdigrundlag blev gennemgået. Skolebestyrelsen synes 

udkastet så fornuftigt ud. Der arbejdes nu videre i skolens udvalg. Tidsplanen kommer 

nok til at rykke sig lidt, da det er svært at finde tid til at mødes med personalet og 

arbejde videre med visionsgrundlaget. 

 

5. Klassesammenlægning 5. årgang 

Orientering og drøftelse 

 

Referat:  

Processen blev for hurtig og kommunikationen var ikke tilstrækkelig. Det evaluerer vi 

på i ledelsen. Kommende skoleår skal vi under tilsynet med princippet evaluere dette 

og indføre eventuelle rettelser og præciseringer. 

Sammenlægningen er en realitet fra i dag. Vi har haft en øget dialog med på et 

kontaktforældremøde og et forældremøde. Den dialog fortsættes, hvor der også 

evalueres på processen.  

 

6. Skolens økonomi (18.40)  

Fast punkt til orientering 

a. Status  

 

Referat:  

Ledelsen arbejder fortsat på at få nedbragt det forventede underskud for 2022.  

 

7. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat:  

Status pt. er 498 elever. 

 

8. Corona og Trivsel (19.05) 

Fast punkt til orientering    
 

Referat: 

Vi har særligt fokus på trivselsaktiviteter i klasserne. Vi arbejder fortsat med de 

pædagogiske tiltag for et nedbringe støj.  

 

 

9. Nyt fra: (19.15) 

a. SKOK 

Referat:  

Der afholdes SKOK-møde i kommende uge, hvor der bl.a. skal drøftes 

hvordan vi får flere til at melde sig til skolebestyrelsesarbejdet på skolerne i 

Hvidovre. 

b. Ledelsen 

Referat:  

Orientering om læsecenteret. 
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c. Medarbejdere 

d. Udvalg 

Referat:  

Morten rykker for møde om motions-sti 

 

10. Eventuelt (19.30)  

 

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: 
 Plan for kommende halve års arbejde 

 Princip Oversigt 

 Procesplan for kommende opgavefordeling og skoleplan  
 

 

Udvalg: 
Trafikudvalget: Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


