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Dagsorden 
 
 
 

Vedrørende Møde i Skolebestyrelsen på Dansborgskolen 

Dato: 1/2 2022 kl. 17.00-20.00 
 
Sted: Dansborgskolen, personalerummet 
 
Deltagere: Jonas Lindelof, formand 
 Lena Juhl Seidelin, næstformand 
 Halime Demir 
 Christian Janfelt 
 Nikolaj Bartholin Henrichsen 

Anders Wolfsberg  
 Vivian Korsgaard 
  

Helena Djukic, 9.v formand elevråd 
Ela Ücler, 9.y, næstformand elevråd 

  
 Nicolai Geslau  
 Kasper Nyholm 
 
 
 
Afbud: Susanne Møller Johansen  
 David C.H. Østerbøg 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Kort om corona håndtering, - status og mulighed for spørgsmål.  
 
Efter juleferien var der en voldsom smitte på skole. Der har løbende været 
orienteringer til forældre om smittestatus, forholdsregler og kommunikation om 
smitteopsporing. Det nye har været hjemmetest, som supplement til kviktest på skolen 
(som næsten ikke bliver brugt, ca. 15 elever i alt).  
  
Siden 23. november 2021 har der været 65 forskellige medarbejdere som har været 
fraværende pga. corona, eller været i isolation pga. corona i husstanden. 
 
Det samlede antal smittede de sidste tre uge (børn og voksne):  

uge 2 uge 3 uge 4 
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Trods smitte, så har stemningen været god på skolen. God forståelse fra forældre. Vi 
ser allerede nu at det letter.  
 
Fra i dag, tirsdag d. 1/2 er restriktionerne fjernet. Det er endnu uafklaret hvad der skal 
ske med hjemmetest og smitteopsporing. Der er ikke noget nyt omkring afgangsprøver.  
 

3. Præsentation og vedtagelse af program til strategiseminar d. 1/3 2022. Se bilag. 
 
Kasper gennemgår dagsorden med fokus på de 3 delemner. Forvaltningen står for de 
første to (nøgletal for skolen samt karrierelæring), og Vivian står for punktet om 
Folkeskoleidealet.  
 
Produktet skal gerne ende med nogle anbefalinger til den nye bestyrelse i forhold til 
kvaliteten i undervisningen.  
 
Input til programmet:  

- Der skal kigges på at fastholde de dygtige medarbejdere og videreudvikle deres 
kompetencer og have det med i overvejelserne, når vi taler kvalitet i 
undervisningen på strategidagen.  

 
- Der er ønske omkring at få flere elever med og ikke kun elevrødderne, der 

ønskes ligeledes flere medarbejdere med både af pædagoger og lærerne.  
 

- Der ønskes også, at i Vivians oplæg skal have et pædagogsyn på 
folkeskoleidealet. Hvilke opfølgningspunkter kunne komme ud af som kunne 
bruges af den nye bestyrelse? Dette er er vigtigt slutprodukt af dagen.  

 

4. Nyt fra elevrådet. der er talt om udeområder og udfordringen med at holde pause 
sammen med de små elever. Der ønskes borde-bænkesæt til udskolingen. Ligeledes 
lagkagebaner ønskes der over hele skolen. Basketnet af nylon i stedet for stål. 
Grovbolleboden vil elevrådet gerne have tilbage. Der skal serveres pizzaboller mm 
hver dag. 6. klasse skal stå for det. Flere fodboldmål til de mindre børn på skolen. I 
SFO vil man gerne tilbage til at få et helt stykke frugt igen og ikke kun ½ stykke. 
Måske der kunne søges fonde til indkøb af borde/bænkesæt mm.   

 
 

5. Proces for klassedannelse ved skolestart (NG), evt. nedsættelse af 
arbejdsgruppe om nyt princip. Nicolai gennemgår processen for ny måde at 
klassesammensætte. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe omkring princip for 
klassedannelse. Kommende førsteklasses lærerne vil også gerne deltage i 
klassesammensætningen.  
Nikolaj og Kasper, Anders, Malene, Lena, Nicolai vil gerne være skrivegruppe for 
princip til klassedannelse. Udkast skal være klar til april mødet.  



 

 

Dansborgskolen 
Sollentuna Alle 6 
2650 Hvidovre 
Tlf: 7242 1990 
E-mail : dansborg@hvidovre.dk 
d. 05-10-2021 

 

 
 

  
 

6. Økonomi: Præsentation af økonomimodeller, regnskab 2021 samt indledende 
præsentation af budget 2022.  
Kasper præsenterede skolens budget for 2022. Undervejs var der mulighed for 
afklarende spørgsmål. Budgettet balancerer for 2022, og der er umiddelbart ikke 
behov for skarpe prioriteringer i fokusområder/ønsker. Vi aftalte at bestyrelsen får 
indblik i hvilke fokusønsker der er.  

 

7. Behandling af princip for vikardækning.  
Udkast til revideret princip er uddelt på mødet. Rettelser til princippet: Slet at der står 
“Subit”. Der er mange ord, det ligner noget fra skoleledelsen og måske ikke så meget 
som et standard princip fra bestyrelsen - det fungerer godt.  
Bestyrelsen godkendte princippet.  

 
 

8. Drøftelse af bestyrelsesvalg.  
Der har været valg hvert 2. år. Valget skal ligge i uge 16. Omkring regler og tidsplan 
køres videre med standard planen. Bestyrelsen skal konstitueres hvert år i forhold til 
formand og næstformand. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der 
vil herefter være halvdelen af de nyvalgte bliver valgt for en periode på 2 og 4 år. Der 
skal når der sendes ud til forældrene om kommende bestyrelsesvalg også skal skrives 
hvem der genopstiller. Det skal overvejes hvordan vi kan skabe opmærksomhed og 
deltagelse i valgmødet. Det kunne måske placeres i forbindelse med korkoncerter, 
eller afholdes virtuelt? Vi snakker om det på næste møde.  
 

9. Evt.  
Ikke noget til eventuelt.  

 


