
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Corona (17.00) 

Orientering fra skoleledelsen i forbindelse med Corona 

 

Referat:  

Alle restriktioner forsvinder pr 1.2.22. Der er fortsat anbefalinger om udluftning, 

håndhygiejne og test. Der skal både være hjemmetest og test på skolen to gange om 

ugen.  

 

3. Valg til skolebestyrelsen (17.10) – se Bilag 1, Bilag 2  

Drøftelse og beslutning af regler og valgprocedure ved valg til skolebestyrelsen 

 

Referat: 

Der afholdes valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Der laves valgvideo til næste 

bestyrelsesmøde, som skal bruges til at lokke kandidater til. Der er mulighed for at 

lave elektronisk afstemning. Der afholdes valg i uge 21. Der udsendes brev om 

valgmøde i uge 15 via aula. Der holdes valgmøde d 21.4.22 kl. 17.30-18.30. Frist for 

opstilling af kandidater i uge 17. Sørge for at skolevalg annonceres via 

klassekontaktforældrene bl.a. via sociale medier. Resultatet fra afstemningen skal 

annonceres via Hvidovre.dk.  

 

4. Skolebestyrelsens arbejde med principper (17:55) – Bilag 3 

Drøftelse 

 

Dato: 31-01-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard - Afbud 

Helle Graff-Nielsen 

Martin Tofte 

Casper Cleemann  Afbud   

Jan Overgaard 

Ditte Rasmussen 

Claus Madsen  Afbud 

Peter Holm  Afbud 

Martin Roald-Arbøl 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer  Afbud 

Morten Toft 

 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 31. januar 2022 /toq 
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Referat:  
Morten laver et udkast til opstart af arbejdet med Princip ”adgangen til at opfylde 
undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole 
eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening” til næste møde. De øvrige 
medlemmer af SB undersøger hvad de har hjemme af gammelt materiale i tidligere 
arbejde med principper. 

 

5. Løbe- og motionssti (Engstrandcirklen) 

Hvem vil repræsentere SB i en online drøftelse med Center for Trafik og Ejendomme. 

Kultur og fritid og Frihedens idrætscenter vedr. en mulig motionssti ved 

Engstrandskolen.  

 

Referat: 

Morten & Martin deltager. Morten inviterer Casper når datoen er fundet.  

 

6. Skolens økonomi (18.45)  

Fast punkt til orientering 

a. Status  

 

Referat: Vi er ikke helt klar med resultatopgørelsen endnu. Men pt. ser det ud til at 

vi kommer ud med et overskud for året. 

 

7. Skolens elevtal (19.00) 

Fast punkt til orientering 

a. Status på kommende 0. klasse 

 

Referat:  

Der er i øjeblikket 39 børn til 0. klasse. 

Der har været optag til Idrætslinjen. Der optages 24 elever. 

Det er besluttet at sammenlægge 5. årgang, så der bliver to klasser i stedet for 3.  

Der holdes kontaktforældremøde og forældremøde omkring sammenlægningen. 

 

8. Trivsel (19.05) 

Fast punkt til orientering    

 

Referat:  

Fokus på elevernes trivsel her efter Corona. Vi har bl.a. opmærksomhed på elevernes 

fravær, da det kan indikere mistrivsel i forhold til skolen. 

 

9. Nyt fra: (19.15) 

a. SKOK 

 

b. Ledelsen 

Referat:  

Fremlagt det foreløbige udkast til skolens visions- og værdigrundlag. 

 

c. Medarbejdere 

Referat:  

Martin stopper 1.11.22 og derfor skal der vælges ny TR for lærerne. Valget 

skal finde sted inden 15.3.22. Generelt er der god stemning blandt personalet. 

 

d. Udvalg 

Referat: Der er indkaldt til møde omkring motionsstien rundt om skolen. 
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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: Claus, Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


