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Referat af møde den 10. maj 2022
Kære bestyrelse
På tirsdag har vi kombineret valgmøde (kl. 17-18) og skolebestyrelsesmøde (kl. 18-20).
Jeg skal på forhånd beklage at udkast dagsorden kommer sent, men der har været - og er meget travlt med fagfordelingsproces.
Jeg har følgende dagsordenpunkter til bestyrelsesmødet:
1. Status på SB valg:
Fire nye har meldt sig.
Til genopstilling: Lena, Jonas (dog uden formandsposten) og Daniel
Halime viger pladsen for nye kræfter (evt. suppleant), det samme gør Susanne og
Nicolai
Christian spørges om han genopstiller.
På lærersiden forlader Anders og Viviane os for at gøre andre opgave.
Bettina Dünweber og Tina Bang Hansen er valgt som lærerrepræsentanter for
kommende periode.
2. Opsamling på forældretilfredshedsundersøgelse - ledelsen fremlægger
handleplaner
Vi prøver at beskrive emner, som vi har fokus på i forvejen.
Fem temaer på skolen:
Generelt ser hele undersøgelsen godt ud. Den er på niveau med kommunen.
1. Tilfredshed med undervisningen; Her kunne der være fokus på inddragelse af
den omkringliggende verden. Vi vil være bedre til at inddrage omverdenen og
det vil vi for at gøre opmærksom på mange mulige uddannelser og erhverv.
Dette gør vi på Dansborg blandt andet ved i kommende skoleår at have fokus
på Karrierelæring jf. sidste skolebestyrelsesmøde.
Karrierelæring kommer for hele skolen til at ligge i uge 39/ sidste uge i
september. Der bliver uddannet fire lærere som bliver uddannet i karrierelæring
på KP. Hele ledelsen skal være med i et forløb også. Og der vil blive afholdt et
oplæg for hele skolen (lærere og pædagoger) i uge 3.
Plus at vi har et samarbejde med Hvidovre kommunes nyansatte
erhvervsplanlægger; Sarah Bro
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Der er også fokus på bevægelsen i undervisningen, hvor der er et samarbejde
med DGI, som på kommunalt plan hjælper skolerne gennem bevægelse og
sundhedsudvalget.

2. Tilfredshed med dit barns trivsel:
Her arbejder vi på skolen med Co-teaching. Vi vil gerne styrke elevernes læring,
trivsel og dannelse. Dette gør vi blandt andet gennem flere holdtimer, hvor
klasserne har to voksne i lokalet.
Der har på skolen allerede været afholdt en eftermiddag/aften med fælles
introduktion til begrebet Co-teaching med oplæg fra Mickey Sunnesen, som
kommer igen i uge 31. At gøre noget sammen og lykkes med opgaven gennem
fælles planlægning, gennemførelse og evaluering.
3. Tilfredshed med personalet:
Den er lidt over det hele. Vi vil gerne sikre at der er tilstrækkeligt med
voksne/lærere og pædagoger i klasserne. Vi vil gerne give de fagprofessionelle
en ramme hvor de kan lykkedes med opgave. Hvilket kommer både elever og
personale til gode. Blandt andet gennem co-teaching
Vi ønsker at skabe kontinuitet.
4. Jeg fik ikke helt fat i temaet…. Men du har jo skrevet… so copy paste :)
Følelsesmæssige belastninger og stress – kommunikation med forældre. Vi vil
gerne arbejde med teamet kommunikation både i skolebestyrelsen samt i
lærer/pædagoggruppen.
Samarbejdet og kommunikationen mellem læreren og kontaktforældrerådet i
klasserne forslås kommer mere i spil. Denne gruppe kan en del.
Kommunikation og kultur.
5. Trafik og de fysiske rammer

SFO’ens forældre- tilfredshedsundersøgelse
1. Tilfredshed med den pædagogiske indsats.
At skabe større variation i de mulige valg eleverne har i fritidsdelen.
Mål og indholdsbeskrivelse for SFO
2. Tilfredshed mellem forældre og SFO
Her vil gerne styrke den information der kommer fra SFO og til hjemmet. Helt konkret er
det nogle ugebreve der vil komme fra SFO til forældrene.
3. Tilfredshed med SFO’ens fysiske rammer
Vi ønsker at optimere sambrugs-lokalerne. Samarbejdet bliver bedre og bedre.
Sambrugsudvalget har eksisteret de senest 10 år. Det fungerer og godt og der er fokus
på at fungerer endnu bedre.
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3. Evt:
Skoledistrikter:
En udmyntning af det der har ligget i pipelinen igennem de sidste tre år. Fordelingen af cirka
24 elev på tre spor på hver skole.
Der er ikke noget forslag til høring lige nu.
Man ønsker, at der er en homogen skolefordeling i hele kommunen.
Kommunen har gang i en stor database i forhold til børn der skal i skole, søskende og den
konkrete elevgruppe som skal starte i skole i 23/24
Det der fungerer et år fungerer ikke nødvendigvis i det kommende år, hvor man vil bibeholde
tre spor med 24 elever i hver.
Der vil være nogen Dansborgfamilier som vil komme til at gå på Engstrandsskolen.
Som skole og bestyrelse med fokus på en vis diversitet i elevgrundlaget har vi en bred palette.
Dansborgskolen er pt et idealt eksempel på, hvordan en Hvidovre kommuneskole kan se ud.
Der kommer et materiale til høring, men det vides ikke hvornår.
Sikker skolevej:
Der gennemgås kort, hvad kommunen har lagt ud på deres hjemmeside i forhold til
byplanlægningen vedr. trafik logistik.
Lena sender materialelinket rundt, så vi kan fordybe os i materialet.
Vigtigt:
Der skal findes en dato snarest i forbindelse med økonomihøring som har deadline straks efter
sommerferien omkring uge 31-32

I vores årshjul har vi derudover stående to punkter som eventuelt kan sætte på dagsordenen:
a. Drøftelse af sprog, herunder kommunal sprogstrategi.
b. Afrunding af strategidag om innovation.
Ad a: Der er ingen kommunal sprogstrategi og vi har heller har et ledelsesmæssigt fokus på
dette i år. Der er med andre ord ikke så meget konkret at snakke ud fra, men skal selvfølgelig
ikke afholde bestyrelsen fra at tage en snak om emnet. I givet fald skal der være en som står
for et lille oplæg som vi kan snakke ud fra.
Ad b: Strategidagen er efterhånd langt væk, så måske behovet for og relevansen i af afrunde
strategidagen mindre end ved årets start. Det er Lene, Nikolai og Susanne som har meldt sig
som tovholdere på dette punkt.
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Min egen holdning er nok at vi ikke kommer så langt med punkt a og b, men det skal absolut
ikke afholde bestyrelsen fra at tage det op alligevel. Lad mig høre hvad I tænker.

Hvad angår valgmødet, så tænker jeg at vi tager en stille og snak med de forældre som måtte
komme. Gerne med udgangspunkt i de spørgsmål der måtte komme.
Bh
Kasper
torsdag, 5. maj. 2022 10:11
Svar Kasper direkte
Susanne Møller Johansen (Mille 9X)

Hej Alle
Ift. strategidagen 2019 om innovation, så er det ikke lykkedes at fremskaffe skriftligt materiale
fra dagen. Meget lå i det hedengangne Forældreintra og er nu væk og noget (plancher mv.) lå
formentlig hos Anne Marie.
Jeg har derfor valgt at kaste håndklædet i ringen ift. en afrunding, da min hukommelse ej
heller er god på det punkt. Jeg måtte jo, af familiemæssige årsager, tage orlov kort efter
strategidagen, og den trådte deraf hurtigt i baggrunden. Jeg beklager.
Måske vi dog skulle have et drøftelsespunkt på, vedr. forslag til nye skoledistrikter (som jeg i
går kunne læse om i Hvidovresmøren). Eller har vi drøftet det?
Med venlig hilsen og rigtig god dag fra Susanne
torsdag, 5. maj. 2022 10:50
Set af 3
Svar Susanne Møller direkte

LJS
Lena Juhl Seidelin (Andreas 5C)

Jeg synes et punkt omkring skoledistrikter er yderst relevant. Også fordi jeg kan se, at det
sendes i høring den 12. maj. Derudover kan jeg også læse noget i lokalavisen omkring Sikker
Skolevej, men hvor Dansborg ikke er nævnt? (I hvert fald ikke i artiklen). Kan vi også drøfte
dette?
fredag, 6. maj. 2022 21:36
Set af Jonas Lindelof (Maiken 5C)
Svar Lena Juhl direkte
Ulæst

AW
Anders Peter Wolfsberg (lærer - Dansborgskolen)

Kunne det være godt at bruge et par minutter på at fortælle om hvordan det går i
fagfordelingsprocessen eller er vi ikke langt nok til det endnu?
Vh. Anders W.
tirsdag, 10. maj. 2022 09:00
Set af 10
Svar Anders Peter direkte

Du svarer Kasper, Anders Peter, Charlotte + 12 andre
Du svarer Kasper, Anders Peter, Charlotte + 12 andre

