
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (16.30) 

 

2. Omdeling af invitation og velkomstgave kommende elever 0. årgang (16.35) 

Skolebestyrelsen og skolens ledelse går hvert år rundt med invitationer til 

informationsmøde samt en lille boggave. Invitationerne bliver omdelt til forældrene til 

de børn fra skoledistriktet, som skal startet i skole sommeren 2022.  

 

Referat:  

Det var en positiv oplevelse. De forældre og børn vi mødte, var glade og tog pænt 

imod invitationen og gaven. Det var ikke alle der var hjemme. Der hvor der ikke var 

nogen hjemme, blev invitationen lagt i postkassen. 

 

3. Princip: Klassedeling, klassesammenlægning og klasseomlægning (19:15) – 

Bilag 1 

Drøftelse og godkendelse af princippet.  

 

Referat:  

Princippet blev drøftet. Jan havde trods afbud til dagens møde skrevet et par 

kommentarer og spørgsmål, som også blev gennemgået og besvaret, Princippet 

blev herefter godkendt i den form det blev fremlagt. 

 
4. Diverse (19:30)      

 

Referat:  

Trafik: Morten har udsendt to punkter om trafik til skolebestyrelsen. 

Dato: 01-11-2021 

Sted: Engstrandskolen 

Deltagere: Bent Roldgaard  

Helle Graff-Nielsen 

Martin Tofte 

Casper Cleemann - Afbud 

Jan Overgaard - Afbud 

Ditte Rasmussen 

Claus Madsen - Afbud 

Peter Holm 

Martin Roald-Arbøl - Afbud 

Line Kølby  

Stina Ravn Kræmer  

Morten Toft 

 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Engstrandskolen 

Skoleleder: Morten Toft 

 

Dato: 01. november 2021 /toq 



Side 2 af 2 

1. Invitation fra Center for Skole og Uddannelse til et dialogmøde nr. 2 om sikre 

skoleveje. Skolebestyrelsen forslog, at vi kunne mødes d. 22. november kl. 

17.00-18.00  

2. Til kommende SKOK-møde har Bent brug for input om trafik fra SB. Skriv 

direkte til Bent, hvis I har input. Brug evt. hjælpespørgsmål fra den udsendte 

mail. 

 

Invitation til dialogaften: Emnet er et sundt skoleliv og det foregår i Kometen d. 18. 

november. Bent, Helle og Morten tilmeldes.  

 

 

Lukket dagsorden (19.50) 
Der skrives ikke referat til punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
 Hvilke politikker har der været arbejdet med, men som ikke er i mål endnu? Ex 

mad & sundhed. 

 Valg til SB skal på første møde i januar 2022. 

 
Udvalg: 
Trafikudvalget: Claus, Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


