
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Valg til skolebestyrelsen (17.05) 

Drøftelse og beslutning  

 

Vi afholder valgmøde torsdag d. 21. april kl. 17.30-18.30 i personalerummet. Her 

inviteres interesserede forældre til at komme og høre om arbejdet i skolebestyrelsen.  

 
I foråret skal der afholdes valg til skolebestyrelser. Skolebestyrelserne tiltræder pr. 1. 
august 2022. 
I den forbindelse har Fagligt Center udarbejdet en pixi med afsæt i 
styrelsesvedtægtens afsnit om skolebestyrelsesvalg samt bilag.  
Skolekontaktrådet (SKOK), med repræsentanter fra bl.a. skolebestyrelser, har drøftet 
valgprocessen, og hvordan vi sikrer en stor valgtilslutning. Det er der kommet nogle 
anbefalinger ud af, som I kan læse i vedlagte bilag. 
 
Bilag til punktet: 

• Valgprocedure for skolebestyrelsesvalg med tidsplan – Engstrandskolen 

• Skolebestyrelsesvalg 2022 Pixie 

• Skolekontaktrådets anbefalinger til skolebestyrelsesvalg 22 
 
Referat:  
Ditte, Jan, Morten, Bent deltager til valgmødet for skolebestyrelsen. Vi mødes kl. 17.00 
i personalerummet. 
Ledelsen laver en indbydelse til forældrene for at få dem til at deltage. Invitationen skal 
sendes to gange. Første gang inden påske og lige umiddelbart efter påske. Det ville 
være godt at få på ugeplanen for alle klasser, så alle bliver bekendt med det 
forestående valgmøde. 

Dato: 21-03-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard  

Helle Graff-Nielsen 

Martin Tofte  Afbud 

Casper Cleemann Afbud 

Jan Overgaard 

Ditte Rasmussen Afbud 

Peter Holm 

Martin Roald-Arbøl  Afbud 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer 

Morten Toft 

Melani Jensen (elevrepræsentant) 

 

Dagsorden 
/Referat 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Konstitueret skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 21. marts 2022 /toq 
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3. Skolebestyrelsens arbejde med principper (17:15) 

Principper til beslutning 

a. Princip for vikardækning – se bilag 

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

bilag 

 

Referat: 

Principperne er godkendt. 

 

4. Høringssvar (17.25) - bilag 

 

Høringsbrev vedr. fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og 

læsevanskeligheder i Hvidovre Kommune. 

Deadline for høringssvar er tirsdag den 19. april kl. 10. 

 

Referat:  

Debat om udviklingen inden for specialundervisningen. Strømninger mod mere 

inkludering i almenområdet frem for særskilt undervisning i specialtilbud. Bekymring 

for, om man i tilstrækkelig grad kan imødekomme de udfordringer som børnene har i 

det almene område. Det er vigtigt, at der medfølger en god økonomi til at følge de 

nuværende elever videre i deres skoleforløb i resten af deres skoletid på 

Engstrandskolen. Morten laver et udkast og sender det rundt, så man kan kommentere 

på det, inden det sendes afsted. 

 

5. Skoleplan og timebudget 2022-2023 (17:50) 

Orientering og drøftelse 

 

a. Skoleplan – bilag 

b. Timebudget - bilag 

 

Referat: 

Skoleplanen og timebudgettet blev gennemgået. 

 

6. Forældretilfredshedsundersøgelsen Skole og SFO (18:20)  

Orientering og drøftelse om det videre forløb  

 

a. Info og tidsplan– bilag 

b. Lokal Rapport Skole – bilag 

c. Lokal Rapport SFO – bilag 

d. Skabelon til handleplan bilag 

 

Referat:  

Tidsplanen for processen vedr. arbejder med forældretilfredshedsundersøgelsen blev 

godkendt. 

 

7. Skolens økonomi (18.40)  

Fast punkt til orientering 

 

a. Resultat 2021 – Bilag 

b. Budget 2022 – Bilag 

c. Driftsbudget 2022 – Bilag 
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Referat:  

Regnskabet for 2021 blev gennemgået. 

Budgettet for 2022 blev gennemgået. Vi ser stadig på muligheder for at minimere 

underskuddet for 2022. 

  

8. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat: 

Status pr. 14. marts 497 (en elev mindre end ved sidste møde) 

 

9. Trivsel (19.05) 

Fast punkt til orientering    

 

10. Nyt fra: (19.15) 

a. SKOK 

b. Ledelsen 

Referat:  

Afgangsprøverne er aflyst bortset fra de skriftlige prøver i dansk o matematik 

samt de mundtlige prøver i dansk og engelsk. 9. klassernes sidste skoledag er 

20. maj. Der holdes dimission d. 22. juni. 

 

c. Medarbejdere 

Referat:  

I gang med en positiv omstilling til at kunne være en almindelig SFO, på 

normale betingelser uden Corona. En positiv udvikling. 

 

d. Udvalg 

Referat: Intet nyt 

 

e. Elevrådet 

Referat:   

Sundhedspolitik. Der mangler fokus på, hvad man må købe og ikke købe- er 

der nogle konsekvenser, hvis man gør noget man ikke må? Kan man gøre det 

mere tydeligt, hvad man må og ikke må? Kunne elevrådet arbejde med hvilke 

regler der skal være gældende? I dialog med lærerne/ledelsen? 

Kan der laves fælles projektuger på tværs af klasserne/ årgange? Så man 

laver noget på tværs i ”fingeren”? 

Optages af mobilpolitik 

Bæredygtighed 

 

Det aftales at Elevrådet tager emner op i elevrådet og kommer med deres 

holdninger til emnerne. Elevrådets stemme bæres derefter ind på lærermøder i 

fingrene.  

 

11. Eventuelt (19.30)  

 

Referat:  

Vil gerne høre mere om skolehaven. Ønsker besøg af PZ. 

 

 

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

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
 

Udvalg: 
Trafikudvalget: Helle og Morten 

Udearealer: Morten 

 


