
Skolebestyrelsesmøde – Vibeholmskolen 

Nr. 3 d. 26.10. kl. 18.30  

 

Medlemmer  Mødt  Initialer/Underskrift 

Skolebestyrelsesformand:    
Gitte Merdorf Iskov Ja  

 

Næstformand :   

Britt Berg Kanstrup Afbud  
 

Suppleant:    

   

Forældrerepræsentanter:    

Lise Agri 
 

Ja  
 

Jeanne Albér Mortensen 
 

Ja  
 

Katrine Nilsson 
 

Afbud  

   

Elevrådsrepræsentanter:    
Arda Degirmenci 
 

Afbud  
 

Azan Ashfaq ja  
 

Medarbejderrepræsentanter:   
Line Nisgaard Brink  Ja  

 
Dorte Jensen Ja  

 

Byrådsobservatør:   
Kasper B. S. Jensen Afbud  

 

Ledelsen:    
Kirsten Koudahl  
Skoleleder  

Ja  
 

Jette Hansen 
Viceskoleleder  

ja 
 

 
 

Lotte Gilså 
SFO- og 0. klasseleder 

ja  

Inviterede:   

   

 

 

 

 



 

Dagsorden - skolebestyrelsesmøde: nr. 3 Nr. 3 d. 22.11.  
kl. 18.30 

Referent: Jette Hansen 

 Skolebestyrelsesmøder  
2021-2022 

Besluttet:  
Skolebestyrelsesmøderne ruller mellem mandage, 
tirsdag, onsdage og torsdage, således at alles ønsker 
imødekommes.  
 
Datoer for skolebestyrelsesmøder 2021-22 er 
følgende: 15/12, 18/1, 17/2, 23/3, 25/4, 24/5, 15/6 
 

1. Orientering om Corona Skolen har igen corona-restriktioner, da insidencen i Ishøj 
er over 400. Det betyder at: 
- der er sektionering, altså at årgange ikke blandes med 
andre årgange 
- der er 0 dags test på skolen ved smitte 
- der er screeningstest på skolen to gange om ugen, som 
mange benytter sig af 
 
Der har været stor bevågenhed omkring corona-efterslæb. 
Læsetest viser at gruppen af de mest udfordrede børn 
ikke er blevet større i nedlunkingsperioden. Til gengæld er 
gruppen af de stærkeste læsere blevet mindre.  
 

2. Evaluering og justering af 2 
principper (D+B) (2 bilag) 

 Ernæringsprincipper 

 Princip for skole-hjem-
samarbejdet 

Drøftelse af ernæringsprincippet. Der holdes fast i 
ordlyden, dog med enkelte rettelser sidst i princippet. 
Hvert år ved skolestart orienterer skolen om princippet til 
alle forældre. 
 
Princip for skole-hjem-samarbejde. 
Drøftelse af princippet og af hvornår skole-hjemsamtaler 
ligger bedst på skoleåret. Kirsten justerer i teksten ud fra 
drøftelserne, og princippet godkendes på næste møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Skolebestyrelsens årlige møde med kontaktforældrene 
kan lægges i SFO’en, når den er færdig i foråret. Det kan 
kombineres med udstillinger, elevfremvisning el. lign. 
 

3. Drøftelse af nyt princip (D) 

 Forældres aflevering og 
hentning af børn på 
Vibeholmskolen  

Skolebestyrelsens input til nyt princip om forældres 
aflevering og hentning af børn på skolen. 
Ledelsen samler input og kommer med udspil til næste 
møde.  

 Meddelelser (O): 
 

 

4. 
 

a) Elevråd Forslag fra elevrådet: 
- Forslag om at udskolingselever underviser de 

yngre elever i førstehjælp – det som de selv har 
lært i idrætsundervisningen. 

- Der har været hærværk mod kunstværker på 
skolen. Forslag om at 9. klasserne laver et 



kunstværk som afskedsgave når de stopper. 
 

 b) Formanden 
 

 Ingen meddelelser 
 

 c) Børne- og Undervisningsudvalg 
 

Ingen meddelelser 

 d) Skoleledelsen 
 

Der efterlyses medlemmer til et kommunalt 
medborgerforum. Skolebestyrelsen har ikke mulighed for 
at byde ind her. 
 
Der var pædagogisk lørdag på skolen den 13. november, 
hvor alle medarbejdere arbejdede med håndtering af 
følelsesmæssige belastninger. En meget udbytterig dag. 
 
Ledelsen har været på lederseminar med alle 
skoleledelserne i Ishøj Kommune. 
 
Der er lavet 3i1 trivselsmåling blandt alle medarbejdere. 
Generelt ser trivslen godt ud på skolen. 
 
Trivselsarrangement for alle medarbejdere i november 
blev desværre aflyst, grundet smittetryk. Der var planlagt 
en tur ud af huset, som det vurderedes ikke var forsvarlig. 
 

 e) SFO 
 

Byggeriet skrider frem. 
Skolegårds-SFO fungerer fortsat godt, trods vind og vejr. 
Der er kommet lys i skolegården. 
 
Skolebestyrelsen foreslår at de yngste elever laver 
rundvisning for de store elever, når den nye bygning står 
færdig. 
 

 f) Medarbejderne 
 

Ingen meddelelser 

 g) Udvalgene 
 

Ingen meddelelser 

5. Eventuelt (O)   
 

6. Lukket punkt (O) 
 

 

 


