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Dagsorden

0. Præsentation af bestyrelsen for elevrødderne.
● Alle præsenterede sig for hinanden.
● Første elevrådsmøde har været afholdt med valg af elevrødder til SB.
● Der blev snakket om vandposten.
● Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udarbejde spørgsmål til emner på dagsordenen som

elevrådet kan drøfte forud SB møderne. Det giver en større udveksling mellem SB og
elevråd.

1. Opfølgning på onboarding-arrangement.

● Fint at præsentere nyvalgte til opgaven. At rammesætte SB kompetencer.
● Der var et ønske om at høre hvad andre bestyrelser arbejder med og er optaget af.



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

● Der manglede mad…
● Der er et ønske om at vidensparre med hinanden
● Der ønskes en større mening med fremmøde (ellers kunne det have været afholdt på

skærm)
● Der har fra tidligere været et ønske om afholdelse af et sådan møde
● Der ligger allerede tilgængelige videoer
● Fint arrangement, - én gangs deltagelse er fint
● Fint at arrangementet har været der, i forhold til intet arrangement
● Der ønskes et større fokus på netværk i kommunens SB’er
● Forslag om en kommunal databank, - med mulighed for erfaringssamling
● Skole og Børn afholder også møde. Skolebestyrelsesformanden har deltaget i dette.
● Man kunne oprette en digital platform for alle skolebestyrelserne i Hvidovre suppleret med

et årligt fysisk møde for alle skolebestyrelser med særligt tema.
● Vi skal helt sikkert have forældrerepræsentanter ud på forældremøderne i skoleårets start.
● Efter hvert møde lægges et link på Aula opslagstavle for forældre og elever.
● Hvordan kan SB styrke sin kommunikation udadtil.
● SKOK der har været afholdt et enkelt møde

2. Årshjul for skolebestyrelsen. Bilag vedlagt.

● KN gennemgik af årsjulet med de ønskede emner sat ind på de forskellige datoer.
● Vikarpunktet i januar ønskes fra et dataperspektiv, da vi har haft punktet til drøftelse senest

for 8 måneder siden. Punktet blev udvidet med andre temaer om profilering og principper.
● Udarbejdelse af princip om bæredygtig skole blev drøftet.
● Snak om værdier herunder skolens værdier, hvilket liv har værdipapiret hos elever,

forældre, personale med flere?
● Trivselsundersøgelser, budget og andre sager som kommer i løbet af året tages naturligt op

i bestyrelsen.
● Vi tilstræber at der er praksisfortællinger på SB møderne. Dette vil typisk være på de

særlige emner vi har skrevet i årshjulet.
● Vi blev enige om at det ville være fint at lægge et link til SB referaterne efter hvert møde på

opslagstavlen i Aula.
● Årsjulet blev godkendt med de justeringer som blev foretaget på mødet.

3. Status på sagen om skoledistrikter. 
Der var møde den d. 3. oktober og udvalget bestluttede model 1b. Derved bliver der ikke skåret i
Grækerkvarteret. Det område som ligger syd for Brostykkevej tilføres vores distrikt. Det vil give 5
elever og et samlet elevtal på 74 elever til sommer. Det ser fornuftigt ud. Sagen skal også
behandles i økonomiudvalget og endeligt i kommunalbestyrelsen.

4. Opfølgning på Café Dansborg (madordning)

Cafeen er i fuld gang og det fungerer relativt godt. Der er lidt udfordringer i forhold til logistikken
med udlevering. Cafeen vokser med vareudbudet.
Der gives udtryk for at det giver god trivsel for indskolingen og mellemtrinnet at eleverne har
mulighed for at købe en bolle eller en sandwich i skoletiden.
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Der spørges ind til muligheden for køb af varm mad, eventuelt med et firma der leverer maden.
Elevrødderne giver udtryk for at det ville være smart hvis der blev kommunikeret direkte til dem om
Dansborg Café. Det ønskes, at der bliver en tydelig kommunikation ud til eleverne, - særligt i
udskolingen, i forhold til, hvornår køb i cafeen er mulig. Temaet med kommunikation dirkete til
elever tages med til vores kommende kommunikations punkt.
Muligheden for et større udbud af mad herunder varm mad drøftes i forhold til pris og alle eleveres
mulighed for at kunne købe.
Der drøftes udarbejdelse af principper i forhold hvad udbuddet af mad skal kunne for eleverne på
Dansborgskolen.

Punktet tages op på næste SB møde.

5. Revision af princip om digital dannelse (nuværende princip vedhæftet). D+B

● Hvert år tages princippet op til drøftelse i personalegruppen/Udskolingen. Der udarbejdes
regler på de forskellige årgange om brugen af mobiltelefoner. SSP kommer ud og snakker
med de unge om brugen af digitale medier.

● Hvad er definitionen på digital dannelse?
● Hvad betyder chromebook sagen for den digitale dannelse?
● It/divices på skolen som punkt til drøftelse et princip af digitale værktøjer
● Hvornår skal det digitale ikke være der?
● Princippet har behov for en opdatering
● Der gives mulighed for at danne en lille arbejdsgruppe af vejledere og SB medlemmer der

på forhånd kigger på princippet, for videre arbejde.
● Det vil være fint hvis der var princip for henholdsvis for brug af devices og digital dannelse.
● Elevrødderne ønsker at der gives et kort kursus i 10-fingre systemet.
●
● Bestyrelsen blev enige om at nedsætte en arbejdsgruppe som består af Mie, David,

Thomas, Tina og Kasper. Vejledere fra PLC involveres. Eleverne kan også inviteres med.

6. Skolefoto.

Der ønskes en undersøgelse i prisforskelle i forhold til kvaliteten af billeder hos forskellige
udbydere. Mie går videre med at undersøge.

7. Økonomi.

I det kommunale budget 2023-2026 blev der var varslet besparelser i indskolingen og SFO.
Heldigvis er det taget af bordet igen.

Evt. 
Intet.

O (orientering), D (drøftelse) og B (beslutning)


