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Dagsorden 
 
 
 

Vedrørende Møde i Skolebestyrelsen på Dansborgskolen 

Dato: d. 17/1 2023 kl. 17.00-20.00 
 
Sted: Dansborgskolen, personalerummet 
 
Deltagere: Jonas Lindelof 
 David C.H. Østerbøg 
 Thomas Wander Rose 
 Jonas Ekelund Andersen 
 Mie Reenberg 
 Allan Pedersen 
 Louise Vivel Braüner 
  
 Rebecca Pelle Lykholt 8.x 
 Signe Skov Jespersen 7.y 
  
 Bettina Dünweber 
 Tina Bang Hansen 
  
 Nicolai Geslau 
 Kasper Nyholm 
 
 
Afbud: Jonas Ekelund Andersen, Thomas Wander Rose, Rebecca Pelle Lykholt, Signe 

Skov Jespersen  
  
 

Dagsorden 
 

 
1. Dansborg Café, gæst Nicolai Blom.  

 
Nicolai gennemgår historien for Dansborg Caféen (tidligere grovbolleboden) samt hvordan cafeen  
fungerer nu. Vi ser på antal solgte produkter. Det startede med få produkter, nu er der kommet 
mange flere til. Salget er fordelt over alle klasser. Vi genererer et lille overskud lige nu, som går til 
6. klasserne som står i boden. Nicolai fortæller om andre tilbud der også kunne vælges, men 
fortæller også at der meget positivt ved at blive med det nuværende. En af fordelene er at vi selv 
har fuld kontrol over hvad der bliver solgt og ikke er underlagt nogle andre hvor vi skal bruge deres 
hjemmeside.  
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Bestyrelsen mener det skal være prismæssigt i orden, samt et sundt alternativ til madpakken. 
Bestyrelsen giver udtryk for stor glæde ved det tilbud der er her på skolen, også fordi det involvere 
eleverne i processen og ser gerne at det fortsætter som det er nu.      
 
Bestyrelsen ser ikke grund til at ændre ved den nuværende madordning som er tilfredsstillende, og 
med mulighed for yderligere tilpasning til skolens behov.  
 
 
 

2. Nyt fra elevrådet.  
 
Elevrådet var ikke til stede. 
 
 

3. Nyt fra ledelsen. 

1. Skoleskov. Dansborgskolen har søgt og fået bevilliget penge til, at anlægge en 
Miyawaki "skov" i området ved Villaen. Dette er sket i samarbejde med Hvidovre 
Grønne Nabofællesskaber. Vi har indgået aftale med anlægsgartneren Grønne 
Leverum som kommer til at stå for rydning og klargøring af området samt indkøb 
af planter.   
 
I uge 11 skal der plantes ca. 1400 træer og buske. Alle børn og voksne på 
skolen skal plante mindst en plante i ugen. Det kommer til at foregå på den 
måde, at én klasse ad gangen skal plante deres planter. Grønne leverum og 
Hvidovre Grønne Nabofællesskaber stiller med mandskab som hjælper med at 
få planterne i jorden.  

  
Vi vil formentlig lave en form for officiel indvielse fredag i uge 11. Der kommer 
information om ugen og skovplantning til alle forældre når vi nærmer os. 
 

2. DR optager en dramaserie kaldet ”Huset”. I den forbindelse skal der optages 
en scene ved Idrætsvej mandag d. 6/2. To klasser kommer til at deltage som 
statister i optagelsen. Der kommer information ud til alle forældre, og særskilt 
information til forældrene i de pågældende klasser.  
 

3. Årets trivselsmåling gennemføres i perioden 20. januar-20. marts. Der er givet 
information til alle forældre. Ugen op til får alle elever en seddel med hjem om 
undersøgelsen. Resultaterne fra trivselsmålingen analyseres og der 
iværksættes eventuelle indsatser i forlængelse deraf i de enkelte klasser. I 
bestyrelsen kommer vi til at kigge på de overordnede tal for hele skolen, og I 
forlængelse heraf udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering.  
 

4. Sikker Trafik kører hvert år i uge 5 en kampagne, Den sureste uge, til ære for 
alle de mange frivillige skolepatruljer, som på denne årstid skal trodse vind og 
vejr og mørke for at sikre skolevejen for de mange skolekammerater om 
morgenen. Derfor skal de selvfølgelig have en anerkendelse og et skulderklap.  
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Konkret går det ud på, at vi lokker de voksne til at tage tjansen ude i 
morgentrafikken i uge 5 mandag-fredag. Mens de voksne trækker i de gule 
veste og klarer trafikken, så serveres der varm chokolade og morgenboller for 
skolepatruljerne, som samtidig hermed uddeler high fives til kammerater, 
forældre og lærere, der møder ind fra kl ca. 7.45-8:00. Vi tager opstilling ved 
indgangen ved lærerværelse og kontoret.  
 
Vi skal bruge seks morgenduelige voksne hver dag. Vi håber, at vi kan lokke 
forældre, herunder skolebestyrelsesmedlemmer (og muligvis også et par 
lærere), til at tage én eller flere morgentjanser i løbet af ugen.  
 
Mie formand tager gerne en morgentjans.  

 
Bestyrelsen foreslår at man kunne bruge bedsteforældre som skolepatruljer i 
starten af skoleåret. Der kunne også laves opslag på Aula for at fortælle alle 
forældre vigtigheden af det arbejde der gøres. Skolepatruljen oplever desværre 
en gang imellem meget sure og uansvarlige forældre som er til fare for eleverne. 

 
4. Meddelelsesbogen (udskudt fra sidste bestyrelsesmøde) 

 
Kasper giver en status på hvad vi som skole skal udfylde i den kommende meddelelsesbog. 
Bestyrelsen vil gerne have en snak til et senere møde omkring skole hjem samtalerne. Hvad skal 
samtalerne kunne give af information til hjemmet?  
 
Bestyrelsen ønsker også at få talt om kommunikation mellem skole og hjem på SB møde. Vores 
forvaltning har udarbejdet et forslag til kommunikation som kan være udgangspunkt for en snak. 
 
Bestyrelsen nikker ja til ledelsens anbefaling til princip, men vil gerne kunne evaluere det efter det 
første år. 

  
Princip:  
● Dansborgskolen følger de kommunale anbefalinger til meddelelsesbogens udformning. 
● Meddelelsesbogen er i Meebook.  
● Udgives mindst én gang årligt, og i forbindelse med skole-hjem samtale.  
● Meddelelsesbogen er primært en status mellem skole og hjem, og kan kun i begrænset 

omfang opfattes som lærernes løbende evaluering af den enkelte elevs faglige 
udvikling og trivsel i de forskellige fag.  

● Vi evaluerer brugen af meddelelsesbogen om et år. 

 

 
5. Princip om digital dannelse (udskudt fra sidste bestyrelsesmøde) 

 
Formål og mål i udkastet til princip ser fornuftigt ud. 
 
Uenighed om punkterne som adresseres til forældrenes rolle.  
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Diskussion om berettigelsen af et princip for digital dannelse, som jo er en del af dannelsen 
(som vi ikke har princip for). Der er nogenlunde enighed i bestyrelsen om at det digitales 
betydning for elevernes læring, trivsel og dannelse berettiger et princip som forsøger at 
håndtere disse problemstillinger.  
 
En del af diskussionen var et skelne mellem princip og politikker og retningslinjer for 
undervisningen. Bestyrelsen skal kun forholde sig til det principielle, og så er det op til 
skolen at udarbejde tiltag som sikrer at princippet overholdes. Man kan have eksempler på 
tegn som viser at princippet indfries med i princippet. F.eks. at der er en politik for brugen af 
devices i undervisningen.  
 
Princippet skal være et punkt på forældremøder i 3-4 klasse hvor man kunne få hjælp 
udefra til en fortælling om hvad det mest hensigtsmæssige.  
 
der kunne ikke opnås enighed om princippet i sin nuværende form. det skal måske 
overvejes om princippet ikke skal være for “digital dannelse”, men snarere som et princip 
for “digital adfærd”.  
 
Vi kigger på et nyt udkast på et senere bestyrelsesmøde i år. Kasper udarbejder dette 
udkast.  

 
 

6. Planlægning af strategiseminar 
 

Gennemgang omkring hvad strategiseminaret bestod af sidste år, hvor overskriften var 
“Hvad er kvalitet i undervisningen?” 

 
Tema i år er: “Laver vi skole for piger?”  
Udgangspunktet var en iagttagelse ved sidste års strategiseminar, nemlig at piger og 
drenge får meget forskelligt ud af at gå i den samme folkeskole, hvilket kom til udtryk i store 
forskellige i afgangsprøveresultaterne.  
 
Input til delemner der kan tages op:  
- Et emne kunne være at gå mere ned i data. Få en person der ved noget om det ud og tale 
med os om det.  
 
- Et emne kunne være at sætte trivsel på dagsorden hos piger og drenge. Ny data er netop 
kommet fra børns vilkår 
 
- Et emne kunne være hvad ønsker at elever skal have ud af folkeskolen. 
 
- Et emne kunne være at se på skolereformen og dens virkning. Er undervisningen (blevet) 
for kedelig?  
 
- Et emne kunne være: Hvilket råderum har lærerne for at skabe spændende læring for 
eleverne? 

 
En dagsorden kunne være: 
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1. Kig på data - faglige resultater og trivselsundersøgelser + evt. forskning. (børns 

vilkår) 
2. Hvornår går det “galt” for drengene/pigerne og hvad er det der går galt? 
3. Refleksion over dagens diskussioner og opsamling/anbefalinger til videre arbejde.  

 
Dagsordenen kunne også opdeles i de tre elementer: Læring, trivsel og dannelse.  

 
Ledelsen udarbejder et udkast til dagsorden som der kommenteres på skriftligt.  

 

 
 


