
Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 10-08-2022 på Hvidovre 

Heldagsskole  

 

Tilstede 
• Thomas Gaarde skoleleder 

• Patricia pædagog 

• Katja bestyrelsesmedlem 

• Nathalie bestyrelsesmedlem 

• Judith bestyrelsesmedlem  

Fraværende  
• Jeff lærer 

• Casper bestyrelsesmedlem 

• Christina bestyrelsesmedlem 

Dagsorden 
 

1. Præsentation 

Da vi er en ny bestyrelse, præsenterede vi kort os selv for de andre, fik sat ord på hvorfor vi sidder 

i bestyrelsen og hvad vi håber at kunne bidrage med. 

2. Konstituering 

Efter en kort drøftelse valgte vi af afvente konstituering til de sidste tre medlemmer af bestyrelsen 

kunne deltage (næste ordinære møde) 

3. Bestyrelsens årshjul 

Thomas præsenterede et udkast til bestyrelsens årshjul i forhold til arbejdsopgaver. Se bilag. 

Bestyrelsen drøftede flere af de enkelte elementer i årshjulet og blandt andet økonomien på 

specialområdet blev drøftet grundigt. Der var desuden et stort ønske om at kunne følge med i 

elevudviklingen og flere medlemmer stillede spørgsmål til, hvor mange børn kommunen regnede 

med at vi kunne være på skolen. Vi aftalte at økonomi og elevtalsudvikling ville blive faste punkter 

på vores ordinære møder. 

4. Generelle drøftelser og medlemmernes input  

Der var generelt en meget interesseret og energisk stemning på mødet. Af punkter som særligt 

havde interesse/vækkede bekymring var: 

a. Hvorfor er der ikke lagt klasseskemaer i AULA så man som forældre kan følge med i hvad 

ens barn skal have i skolen? 

b. Hvordan bliver der arbejdet med balancen mellem det pædagogiske og det didaktiske 

indhold i skolehverdagen? Der var en meget forskelligartet oplevelse af hvor meget 

didaktisk indhold børnene blev præsenteret for. Der var et stort ønske om at de to faglige 

ledere blev inviteret med til kommende møde og fik et punkt omkring dette hvor de kunne 

holde et kort oplæg og derefter svare på spørgsmål. (Thomas inviterer) 



c. Det var et ønske at bestyrelsen stod opført i AULA eller på hjemmesiden med navne og 

kontaktoplysninger 

d. Det var et ønske at vi introducerede og arbejdede med kontaktforældre i alle klasser som 

bestyrelsen kunne have fast kontakt til. 

e. Der var spørgsmål til hvordan skolen blev serviceret af sundhedsplejersken og på hvilke 

klassetrin man kunne forvente at ens bar skulle besøge denne. 

f. Der blev stillet spørgsmål til hvordan skolen arbejdede med svømning og på hvilke 

klassetrin.  

 

5. Aftaler 

Thomas inviterer Signe og Susan til næste ordinære møde 

Thomas udarbejder i mangel på formand dagsorden til næste møde. 

 

Næste ordinære møde onsdag d. 28-09-2022 

Næste arrangement. Onboarding af nye skolebestyrelser Frihedens Idrætscenter onsdag d. 14-09-

2022 17.30-19.30 (NY) 

 


