
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Konferencerummet Engstrandskolen 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17:00) 

Gennemgang af referat fra seneste møde i skolebestyrelsen 

Revideret årshjul 

 

Referat:  

Årshjulet blev rettet til. 

 

2. Omdeling af bøger og informationsmateriale (17:10-17:25) 

Drøftelse 

Evaluering af omdelingen af bøger og informationsmateriale til kommende 0. klasser i 

skoledistriktet.  

 

Referat: 

Mange oplevede stor imødekommenhed. Godt koordineret. Kunne være godt, hvis vi 

på forhånd ved, at hjemmet har søskende på skolen. Noget vi skal fortsætte med. 

Være opmærksomme på, om ruterne er for lange. Måske skal man cykle til nogle af 

adresserne. 

Informationsmøde 24.11.22 hvor der er præsentation af 0. klasses personalet og 1. 

klasselærer, samt præsentation af SFO. Line og Annika fra skolebestyrelsen deltager 

ved informationsmødet. 

 

3. Skoledistrikter (17.25-18:00) – Bilag 1 

Status, drøftelse og beslutning 

Dato: 21-11-2022 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Annika Crone Boelsmand Søndergaard 

Kathja Dam-Jensen 

Line Petersen Afbud 

Natasja Jessen 

Tania Christina Huss Randrup 

Dimitra Makri Andersen  

Jan Overgaard 

Peter Holm (Medarbejderrepræsentant) 

Carsten Nielsen (Medarbejderrepræsentant) 

Vakant (Elevrepræsentant) 

Line Kølby (Faglig leder) 

Stina Ravn Kræmer (Faglig leder) Afbud 

Christina Hvidtfeldt Børger (Faglig leder) 

Morten Toft (Skoleleder) 

 

 

Dagsorden 
/Referat 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder:  

Morten Toft 

 

Dato: 21. november 2022/toq 
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Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de nuværende fem principper for justering af 

skoledistrikter skal evalueres med henblik på en revidering af principperne.  

 

Den 24. november holder Skolekontaktrådet møde, hvor et af punkterne bliver en 

drøftelse af de nuværende principper for justering af skoledistrikter. Politikere, faglige 

organisationer og forældrerepræsentanter får alle mulighed for at komme med input i 

forhold til de nuværende principper, og til hvad der eventuelt ønskes revideret. 

 

Vi orienterer jer nu, så jeres skolebestyrelse har mulighed for at drøfte fordele og 

ulemper ved de nuværende principper samt ideer til nye principper. Herunder er 

intentionen at klæde forældrerepræsentanten i SKOK på til den faglige drøftelse på 

mødet den 24. november.  

 

Det er hensigten, at input fra mødet samt selve principperne efterfølgende vil blive 

sendt i høring hos skolebestyrelserne, faglige organisationer og forældrebestyrelser i 

dagtilbud.    

 

Hvis I har nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon. 

 

Referat:   

Man kunne godt overveje at rangordne principper, så de vigtigste principper står først. 

Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt at bevare de nævnte principper, da de er et 

godt udgangspunkt for en ligelig fordeling af børn i kommunen. Vi får et mere ensartet 

børnegrundlag på de forskellige skoler. Vi synes at principper er de rigtige, men 

savner mod hos politikerne til at anvende dem.  

Gå ud i god tid, ikke nødvendigvis 1.9. men så hurtigt som muligt. 

Opmærksomhed på trafiksikre veje.  

 

Der er forslag om at der skal være et max på hvor mange man må optage af børn fra 

andre distrikter. 

Der kommer forslag om at vi knytter tættere kontakt til de omkringliggende 

børnehaver, da vores børnetal er dalende. 

 

4. Meddelelsesbog (18.30) - Bilag 2 

Drøftelse 

Vi ser videopræsentation vedr. meddelelsesbogen og drøfter det videre arbejde med 

rammerne for arbejdet i meddelelsesbogen på Engstrandskolen 

 

Referat:  

Skolebestyrelsen præsenteres for meddelelsesbogen. Den er i brug i 8.+9. årgang. 

Planen er at alle elever skal have en meddelelsesbog i løbet af foråret. Den videre 

proces forløber i første omgang med det pædagogiske personale og herefter vender 

den tilbage til skolebestyrelsen. Der er gøres opmærksom på, at man skal bruge 

meddelelsesbogen som en del af skole/hjem samtalen. Kunne man f.eks. have en 

rubrik som hedder ”øvrige fag”? 

 

5. Skolens økonomi (19.00)  

Fast punkt til orientering 

Status på økonomi – fremlægges på mødet 

 

Referat: 

I starten af året så det ud til at vi ville komme ud af indeværende år med et større 

underskud. På nuværende tidspunkt ser det ud til at vi kommer ud med et mindre 

overskud. 
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6. Skolens elevtal (19.10) 

Fast punkt til orientering 

 

Referat: 

Det aktuelle elevtal: 478. 

 

7. Trivsel (19.15) 

 

Referat:  

Vi har fokus på konfliktniveauet i pauserne. Der kommer til at blive fokus på hvordan 

man taler sammen og forebygger konflikter. Der god kommunikation mellem skole & 

hjem, hvis der er noget der bøvler omkring trivsel. 

 

8. Nyt fra: (19.25) 

a. SKOK 

b. Ledelsen  

c. Medarbejdere 

d. Elevrådet 

e. Udvalg 

 

9. Eventuelt (19.40)  

 

Referat: 

Skolebestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en forælder vedr. en episode.  

Henvendelsen blev behandlet. 

 

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: 
• Diverse principper 

• Sprogundervisning/Dobbelttimer 

• Antimobning 

• Resultat fra tilfredshedsundersøgelsen 

 

Udvalg: 
Branding-udvalg – datokoordinering af første møde 


