
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Status - Valg til skolebestyrelsen (17.05) 

Orientering og beslutning 

 

a. Skoleledelsen orienterer om antallet af kandidater til skolebestyrelsesvalget.  

b. Den videre proces for valg til skolebestyrelsen drøftes  

  

-se bilag - Valgprocedure for skolebestyrelsesvalg med tidsplan  
 

Referat:  

Der er 8 kandidater til skolebestyrelsen. Der kom ingen forældre til valgmødet og det 

kunne derfor overvejes, om tiden er løbet fra afholdelse af valgmøder i forbindelse 

med valg til skolebestyrelsen. 

 

 

3. Konvertering af understøttende undervisning (17:30) 

Orientering og drøftelse 

 

Skoler og kommuner skal også det kommende skoleår have frihed til at konvertere 

understøttende undervisning til blandt andet tolærerordning og delehold.  

 

– se bilag 220311-Aftaletekst - konvertering af understøttende undervisning 

 

a. Konvertering af understøttende undervisning  

b. Morgenbånd  

c. Skoledagens længde og mødetider 

Dato: 03-05-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard  

Helle Graff-Nielsen - Afbud 

Martin Tofte - Afbud 

Jan Overgaard 

Ditte Rasmussen  

Peter Holm - Afbud 

Martin Roald-Arbøl   

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer 

Morten Toft 

Melani Jensen (elevrepræsentant) 

 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Konstitueret skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 27. april 2022 /toq 



Side 2 af 3 

Referat:  

Der er nu åbnet op for, at man kan omlægge al understøttende undervisning til to-

lærer-ordninger i det kommende skoleår. Der er bred stemning i personalegruppen for 

at sløjfe den understøttende undervisning som morgenbånd og i stedet konverter det 

til to-lærer-ordning. Vi har derfor valgt at omlægge undervisningen, så morgenbåndene 

forsvinder og den resterende understøttende undervisning omlægges til to-lærere 

ordning. Det kommer desuden til at give en kortere skoledag. Det bemærkes, at der 

skal sikres, at der fortsat er bevægelse i skolen, at det bliver en integreret del af 

undervisningen. Det betyder også at skoledagens start rykkes til 8.15 og at 

ringetuderne ændres. Dette kommunikeres ud til forældregruppen i løbet af maj.  

 

 

4. Forældretilfredshedsundersøgelse (18.00)  

Orientering og drøftelse 

 

Ledelsen præsenterede på seneste møde resultatet af 

forældretilfredshedsundersøgelsen. Ledelsen har udarbejdet handleplaner for skole og 

SFO som nu skal yderligere kvalificeres i skolebestyrelsen.  

 

-se bilag:  Info og tidsplan forældretilfredshedsundersøgelsen 

  Handleplan Skabelon Skole 

 Handleplan Skabelon SFO 

 

Referat:  

Handleplanerne blev gennemgået og godkendt. 

 

 

5. Skolens økonomi (18.40)  

Fast punkt til orientering 

 

Referat: 

Skolens økonomi ser lidt bedre ud end tidligere, men der budgetteres stadig med et 

underskud for dette kalenderår.   

 

6. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

 

Status pr. 26. april 495 

Status pr. 21. marts 497 

Status pr. 21. februar 498 

 

Referat:  

Vi har både elever der stopper og elever der kommer til. Der er planer for nye 

skoledistrikter som forventes at komme til at øge skolens elevtal. Ændringer af 

skoledistrikter kommer til høring i skolebestyrelsen – hvornår vides ikke 

 

7. Trivsel (19.05) 

Fast punkt til orientering  
 

Referat:  

Der er lige nu prioriteret ekstra indsatser på bl.a. 1. årgang og 3. årgang. 

Fagfordelingen er skudt i gang og forløber foreløbig fint. 

 

8. Nyt fra: (19.15) 



Side 3 af 3 

a. SKOK 

b. Ledelsen 

c. Medarbejdere 

d. Elevrådet 

e. Udvalg 

 

Referat:  

Der udarbejdes forslag til udnyttelse af udeområderne i forhold til løbesti, 

bevægelsesaktiviteter, basketballbane. 

 

9. 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: 
 

Udvalg: 
Trafikudvalget: Helle og Morten 

Udearealer: Morten 

 


