
Skolebestyrelsesmøde – Vibeholmskolen 

Nr. 1 d. 6.9. kl. 18.30 – Spisning kl. 18.00 
Referat: Jette Hansen 

 

Medlemmer  Mødt  Initialer/Underskrift 

Skolebestyrelsesformand:    
Gitte Merdorf Iskov Ja  

 

Næstformand :   

Britt Berg Kanstrup Ja  
 

Suppleant:    

   

Forældrerepræsentanter:    
Lise Agri 
 

Ja  
 

Jeanne Albér Mortensen 
 

Ja  
 

Katrine Nilsson 
 

afbud  

   

Elevrådsrepræsentanter:    
Arda Degirmenci 

 

Ja  
 

   
 

Medarbejderrepræsentanter:   

Line Nisgaard Brink  Ja  
 

Dorte Jensen Ja  
 

Byrådsobservatør:   

Kasper B. S. Jensen afbud  
 

Ledelsen:    

Kirsten Koudahl  
Skoleleder  

Ja  
 

Jette Hansen 
Viceskoleleder  

Ja 
 

 
 

Inviterede:   

Lotte Gilså Ja  

 

 

 

 



 

Dagsorden - skolebestyrelsesmøde: nr. 1 Nr. 1 d. 6.9.  
kl. 18.30 

Referent: Kirsten Koudahl 

 Skolebestyrelsesmøder  
2021-2022 

Besluttet:  
Skolebestyrelsesmøderne ruller mellem mandage, 
tirsdag, onsdage og torsdage, således at alles ønsker 
imødekommes.  
 
Datoer for skolebestyrelsesmøder 2020-21 er 
følgende: 26/10, 22/11, 15/12, 18/1, 17/2, 23/3, 25/4, 
24/5, 15/6 

1. Høringssvar: skoledistrikter 
(D+B) 4 bilag 

De to modeller blev drøftet.  
Skolebestyrelsen peger på model 1, da det er den model 
der flytter færrest elever.   

2. Høringssvar: budget (D+B)  
Bilag eftersendes d. 1.9. 

Skolebestyrelsen tager sparekataloget til efterretning, og 
kommenterer på tre elementer: 
Skolebestyrelsen bakker op om spareforslaget  

• Nedlæggelse af Afdelingslederstillingen på 
Gildbroskolen. Det hilses velkommen at midlerne 
føres ud til andre skoler til at løse 
inklusionsopgaven.   

 
Skolebestyrelsen er kritiske omkring spareforslaget på 

• Nedsættelse af beløbet pr elev til undervisning af 
dansk som andetsprog DK2. Vi oplever at have 
mange elever der har brug for undervisning i DK2, 
også selvom eleverne er født og opvokset i 
Danmark. Hvis en elev har et bedre sprog, trives 
eleven bedre og der er færre misforståelser da 
sproget kan bruges mere konstruktivt og positivt.  

• Skolebestyrelsen drøftede et forslag om at 
nedlægge lejrskolen for 9. klasse, men dette 
forslag er taget af bordet. 

 
Kirsten forfatter høringssvar i samarbejde med Gitte. 
 

3. Orientering om controlling-besøg  Controlling-besøg med to punkter på dagsordenen:  

• Økonomi 

• Personalepolitik; MUS, Omsorgssamtaler 
 

Der var gode tilbagemeldinger. Meldingen er at 
Vibeholmskolen gør det godt, og ingen sure smilies ☺. 
 

4. Principper (D) 1 bilag Skoleledelsen kommer med udspil på de lovpligtige 
principper, og de sættes på dagsordenen løbende de 
kommende skolebestyrelsesmøder.   
 

 Meddelelser (O): 
 

 

5. 
 

a) Elevråd Elevrådet er konstitueret. Formand for elevrådet er Arda 
Degirmenci som går i 8a. 



 b) Formanden 
 

 Ingen meddelelser 

 c) Børne- og Undervisningsudvalg 
 

Ikke til stede 

 d) Skoleledelsen 
 

Skolen er kommet godt fra start. 

• Første klasse er kommet godt i vej, trods 
nedlukninger. 0. klasseseleverne har været 
vænnet til at være mere selvstændige, da 
forældrene ikke følger eleverne ind i klassen.  

• Vi startede skoleåret med midlertidige corona-
retningslinjer. Der kommer nye retningslinjer fra 10. 
september, hvor corona ikke længere er en 
samfundskritisk sygdom. Hvis et barn er smittet, 
skal de andre børn fortsat komme i skole, men skal 
testes. 

• Test på skolen fortsætter to gange om ugen. Vi har 
en rigtig god poder, som vi har haft hele tiden. 

• Opdeling af skolegårde skal udfases, men fortsat 
fortrinsvis klasseopdeling indenfor, hvor det giver 
mening. 

• Skolen har fået nogle midler til corona-efterslæb. 
Det har gjort at vi har ansat en ’læselærer’ på 
skolen, der skal lave læsehold med elever.  

• Skolens psykolog skal desværre fremover arbejde 
på en skole i Vallensbæk fra januar 2022. 

 
Dialogmøde mellem skolebestyrelserne og politikerne der 
to punkter som er interessante 29. september kl 17-19 på 
Rådhuset i Byrådssalen. Der er to punkter på 
dagsordenen: 

• Brugertilfredshedsundersøgelser af folkeskoler og 
SFO 

• Rammer for at aflevere og hente børn ved skolen. 
Kirsten er blevet bedt om at lave et kort oplæg om 
Vibeholmskolens erfaringer.  

 
Skolebestyrelsmødet den 23. september aflyses. Dermed 
er næste møde den 26. oktober på Idrætscenteret, hvor 
der er spisning. 
 
Der skal være valg til skolebestyrelsen i foråret 2022.  
 

 e) SFO 
 

SFO i skolegården er kommet meget bedre fra start end 
håbet og der er små udfordringer, men det går godt. 
 
Fritidsklubben og aftenklubben er i gang i kælderen. Det 
er godt at de unge er vendt tilbage, og der er kommet flere 
indmeldelser. 
 
SFO’en arbejder med kommunikationen til forældrene.  
 
Byggeriet af Krudthuset er i gang, men er blevet en smule 
forsinkede. 



Der var udfordringer med indhegningen til støjvolden i 
forbindelse med træfældning og etablering af arbejdsvej. 
Der er kommet større støjgener fra motorvejen, Det er et 
opmærksomhedspunkt for personalet, og vi vurderer 
løbende om børnene fortsat kan bruge Byggeren. Der er 
meget god hjælp at hente i processen fra 
samarbejdspartnere i kommunen.  

 f) Medarbejderne 
 

Ingen meddelelser 

 g) Udvalgene 
 

Ingen meddelelser 

6. Eventuelt (O)  Ingen punkter 
 

7. Lukket punkt (O) 
 

Ikke referat 

 


