
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 02-11-2022 på 
Hvidovre Heldagsskole  
 

Tilstede  

• Thomas skoleleder 
• Jeff lærer 
• Patricia pædagog 
• Judith bestyrelsesmedlem 
• Christina bestyrelsesmedlem 
• Nathalie bestyrelsesmedlem  

Afbud  

• Katja bestyrelsesmedlem  
• (Casper bestyrelsesmedlem) 

 

Dagsorden 

 

1. Skolens økonomi – en redegørelse. 
 

HHS bliver økonomisk opgjort hver måned. Det betyder at den økonomi som skolen har til 
rådighed er meget følsom for ændringer i børnetallet. Fra skolen startede og indtil ca. maj 
måned oplevede skolen stærkt stigende elevtal og vanskeligheder med at rekrutterer 
medarbejdere i samme hast. Dette har pt ændret sig og skolen har siden maj 22 mistet 
seks elever svarende til godt og vel 1.5 mill.   
Faldet i elevtallet skyldes blandt andet udslusning til almen eller andre tilbud.  
Samtidig har BOF opsagt samarbejdet vedr. en række dagbehandlingselever hvilket 
medfører at skolen for budgetåret 2023 miste yderligere ca. 1.9 mill. For at tilpasse skolens 
udgifter med de indtægter vi har er der igangsat en proces for overflytning af fire 
pædagoger. Derudover vil en enkelt opsagt stilling ikke genbesættes. 
SB tager underretningen om skolens økonomi til efterretning lige som de tager 
procesplanen for overflytning til efterretning. SB overvejer at lave en skrivelse til center for 
skole og uddannelse for at udtrykke deres bekymring over den økonomiske ramme om 
HHS 
 

2. Forflyttelse af medarbejdere – handle og procesplan. 
 

Vi har et overtal af pædagoger i forhold til lærere, hvorfor vi bliver nødt til at flytte fire 
pædagoger til andre skoler, samtidig har vi en pædagog som har sagt op. (se ovenstående) 
Kriterie/proceduren for de pædagoger som skal flyttes, bliver besluttet i MED.  



 

 

Skolen har desuden besluttet at følge hovedMEDs beslutning om hvilke kriterier der skal 
lægges til grund når og hvis medarbejdere skol flyttes eller afskediges som følge af 
arbejdsgiverforhold (økonomi). 
Processen blev igangsat på et stormøde d. 31.10. 
Pædagogerne har fået frist til frivilligt at søge forflyttelse fra den 1/11-7/11-22. Hvis ingen 
melder sig frivilligt, bliver det skoleleders opgave at pege på de medarbejdere som skal 
forflyttes. De udvalgte medarbejdere får telefonisk besked senest mandag kl.19.00 
hvorefter øvrige personale får dette oplyst. Da dette ikke er en fyringsrunde, men 
overflyttelse, må der kun peges på personale som ikke er langtidssygemeldte. 
SB tager procesplanen til efterretning.  

 
 
3. Principper ved behov for klassesammenlægninger. 
 
HHS er en specialskole hvor eleverne har brug for trygge og faste rammer. Der skal bestræbes at 
der maks er 8 elever i en gruppe med fast tilknyttet 2 lærere og 2 pædagoger, da dette medvirker 
til faste rammer og tryghed for eleverne. HHS bestræber sig på kun at ændre i strukturen omkring 
klasserne i tilfælde hvor der ikke findes andre muligheder. I den konkrete situation er det ikke 
muligt at flytte fire (fem) medarbejdere og lade stå til. Der iværksættes derfor med det samme et 
stykke arbejde med at kigge på hvordan man kan samle ressourcerne således at alle teams og 
klasser står stærkest muligt. SB ønsker at HHS i større grad end nu arbejder ud fra et kriterie om 
funktionsniveau når der klassedannes. Det vil sige at kriteriet om alders opdelte klasser ønskes 
fraveget. Særligt ønsker SB at dette sker hos de yngste elever.  
 
Alt dette er et stort planlægningsarbejde, da HHS har ret komplekse elever både fagligt, funktionelt 
og socialt. 
Ledelsen på HHS er bevidste om, at mange forældre reagerer voldsomt på ændringer i deres 
børns klassestrukturer. 
For at ovenstående kan gennemføres ønsker SB at HHS bestræber sig på at etablerer klasser 
indenfor et minimum og maksimum elevtal. Dette er ret vigtigt, fordi skolen/personale og elever kan 
være trygge og ikke risikere at mangle personale for at løfte opgaven.  
 
SB udarbejder principper for sammenlægning af klasser og eller klassedannelser op mod et 
skoleår.  
Af hensyn til den akutte situation kan skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne arbejde 
med dette uden vedtagne principper det skal dog tilstræbes at: 
 

• Det skal tilstræbes at danne klasser med otte elever. HHS kan periodevis etablere større 
eller mindre klasser dog ikke mindre en seks eller større end ti. Det tilstræbes at klasser 
som har flere eller færre elever kun etableres i den form periodevis. Etableres klasser med 
flere elever end det i principperne fastlagte skal der arbejdes med holddeling.  

• HHS skal tilstræbe at elle elever ved klasseændringer har kendte voksne samt kendte 
kammerater med i de nye konstellationer. 

• Berørte elevers forældre kontaktes direkte af enten kontaktperson eller nærmeste leder 
med henblik på orientering om den påtænkte ændring. 

 
SB tager i øvrigt behovet for af og til at tilrette klasser eller teams omkring en klasse til efterretning. 
 
4. Åbningstid 



 

 

 
HHS har åbent dagligt fra kl.7-16 inklusiv SFO-ordningen. HHS tilbyder pasning til de elever som 
har tidligere fri nogle dage, men som går på andre SFO-tilbud der har senere åbningstider. 
Åbningstiden fra 7-8 betaler skolen selv af eget budget. Dette er ikke en del af budgettildelingen. 
HHS har en forpligtelse til at tilpasse åbningstiden til familiernes behov. 
 
SB drøfter muligheden for at yngste afdelingen kan fungere som et ægte heldagstilbud og eller om 
der er mulighed for at oprette en rigtig SFO.  
SB Ønsker procedure for elevers eventuelle inklusion i almene fritidstilbud som man kender det for 
skoledelen. 
 
  
 
5. Konstituering af bestyrelsen – formand og medlem af SKOK 

 
SB vælger Christina som formand.  
Det er efter en kort drøftelse ikke muligt at vælge en repræsentant til SKOK. Thomas tager 
kontakt til centeret for at afsøge muligheden for at deltagelsen i SKOK kan gå på skift.  

 
Øvrige noter fra SB 
 
 
Årshjul for SB skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden 
 
  

-  Valgsted et andet sted end HHS, skrives til kommunen. 
SB ønsker en ny dialog med centeret om at skolen er valgsted. SB laver en skrivelse om dette 
til centeret. 
 
- Skolegården (legepladspuljen). SB efterspørger mulighed for at renoverer legepladsen. 

Den opleves som uinspirerende og kedelig. PT er der ikke økonomi til det, men der gås 
videre med ideer til hvordan vi evt. kan søge fonde (legepladspuljen) om tilskud. 
 

- Skoleleder fortæller at der er bevilget 2 mill (budgetår 24) til at etablere HDS lokale i 
kælderen. Der er allerede udarbejdet et projekt. Fremlægges på næste SB møde.  
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