
Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29.september 2021

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 1. september kl. 17.30-20.30

Mødet afholdes på Bækkelund, Kettehøjvej
3.

Dirigent: Ole Sønderup

Referent: Finn Rigét



Tilstedeværende:

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole
Sønderup, Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup,
Annette Nerup Jakobsen, Fozia Shah.

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

Elevråd:

Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd, Finn Rigét

Arno Hurup Christiansen

Afbud: Diana, Fozia, Ina

Kommentarer til referatet



Pkt.1 Bente Skovgaard Kristensen,
direktør for Børne-, Kultur- og
Idrætsforvaltningen er vores gæst på
dagens møde.

Bente introducerer sig selv og
fortæller om fokuspunkter på
rådhuset.

Tak for at være med. Startede for et år siden i
Brøndby - det er dejligt at være i Brøndby.

Er optaget hvordan det går på skolerne, er
rundt til skolebestyrelsesmøderne i kommunen.

Dejligt at opleve at folk er meget engageret i
skolerne i kommunen. Det er en kæmpe
fornøjelse at arbejde inden for skoleområdet.

Politikerne har meget fokus på strategien 2030,
og et af fokusområderne er at flere unge får en
ungdomsuddannelse.

Det bliver der arbejdet med sammen med
skolelederne.

Mere bevægelse er også et fokusområde. Der
er ved at blive lave et fritidspas, som giver
mulighed for at støtte de unge økonomisk i
forhold at blive medlem i en idrætsforening.

Der bliver også ansat en fritidsvejleder, som
støtter op mere bevægelse.

Vi arbejder tæt sammen med skolens ledelse i
forhold til det tilsyn skolen er i.

Pkt.2

Rachid og to elever byder velkommen
til Bækkelund og fortæller om stedets
muligheder

Pkt. 3

Forældrefidusen, ved Lone Mette



Pkt.4 Temapunkt om inddragelse af
forældre, læs gerne Oles tanker som
han har sendt ud på mail.

Kontaktforældremøde:

● Indledende tanker om mødet
● Gruppearbejde

Forslag til spørgsmål:

● Hvordan kan forældrene inddrages i
forhold til forældremødets dagsorden

● Hvordan kan Kontaktforældrene
inddrages mere, og hvad er
kontaktforældrerollen

● Hvordan skal skole-hjem-samtalerne
foregå

● Hvordan kan forældrene inddrages
mere i forhold til at fremme elevernes
trivsel

● Hvordan kan kommunikation foregå
bedst mellem skole og hjem

Ekstra punkter:

● Sund kost - sund mad
● Søvn og fysisk aktivitet
● Sociale kompetencer
● Forældre som rollemodeller

Ole laver et udkast til invitationen med
tilmelding

Rikke og Lone Mette laver en plan over
de 5 punkter samt hvordan
gruppearbejdet skal foregå

Mødet er d. 4. november 18-20

Næste SB-møde mandag d. 25. oktober



Pkt.5 Pauser i undervisningen –
betydning for læring.

Ved Ole, se også vedhæftede artikel

Punktet flyttes til næste gang

Meddelelser :

a.                   Formanden

b. Skole, plus info om Unicef
RS

c. SFO

d. Forældreforening

- Banko

e. Øvrige

a.Ingen meddelelser

b. Unicefs børnetopmøde fredag d. 2. oktober,
Rettighedsrådet samt to viceskoleleder
deltagers. Se 5. klassernes flotte malerier i
Tybjergparken. Rejsegilde i Springhallen i
oktober

Rettighedsrådet: Rettighedsrådet har fået
Arla-maskinen i gang.Rådet arbejder også på
at få 4.-6. klasserne

c. Pædagog er ved at uddanne sig
sprogvejleder

Banko: Ingen har meldt sig

e. Børneudvalgsmødet indeholdte evalueringen
af A.P.Møller indsatsen, og tænker at indsatsen
har virket.



EVT.


