
 

 

 
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 30. januar kl. 17.00 til 19.30 

Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Samia Sofie Kappe, Næstformand (SK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

Agnes, elevrådsrepræsentant 

Elvira, elevrådsrepræsentant 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Karin Grüttner (KG), Jacob Kofoed (JK)  

Fraværende  AB, TBM 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

17.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

17.05 2. Nyt fra elevrådet Aktuel orientering fra elevrådet 

 

Elvira og Agnes fortæller om samarbejdet 

med foreningen for danske skoleelever, 

hvor skolen/kommunen har et medlemskab. 

 

Nikolai fra elevrådet deltager d. 31 januar i 

policy lab, der bliver afholdt af Danske Sko-

leelever. 

 

Der er enighed i skolebestyrelsen om, at der 

kommer en ensartethed i, hvordan man 
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bliver valgt til elevrådet. I dag er det forskel-

ligt, hvordan selve valget finder sted (åben 

eller lukket afstemning). Der skal være fo-

kus på den demokratiske proces og den 

gode tone.   

 

Der er enighed om, at der er ok at stille krav 

til dem, der skal repræsentere klassen. 

 

Omdrejningspunktet for at være i elevrådet 

skal være, at eleverne, som bliver valgt ger-

ne vil yde en indsats for eleverne på skolen. 

      

Det er et ønske fra det store (6. -9. klasse) 

og lille elevråd (2.- 5. klasse), at øge sam-

arbejde mellem elevrådene. 

     

Der er bred enighed om, at det det ville give 

elevrådet viden, hvis Danske Skoleelever 

kom på besøg.  

17.20 3. Byggeri af plejehjem Kort status på byggeriet samt kontaktud-

valgsmødet. 

Endvidere orientering om montering af hegn 

samt bortskafning af materialer på P-plads. 

 

JL orienterer om et godt møde med M. 

REP. Der står en mand fra kommunen hver 

morgen på Borgmester Schneidersvej for at 

afhjælpe faglige situationer ift. byggeriet ved 

siden af skolen. 

Hvis der opstår bekymrende situationer skal 

M. REP kontaktes. 

M.REP har lovet mere lys på fortovet. Der 

er rykket for mere lys som lovet. 

Der skal bygges vandafledning i bunden af 

boldbanen. Datoen er fortsat ukendt. 

KT - spørger ind til græsset under jordbun-

kerne. Genetablering er blevet lovet. 

KG – montering af hegn er på vej, således 

at vi undgår at bolde og andet kommer ud 

på byggepladsen. Der holdes et møde i 

morgen fredag, hvor etablering bliver muligt. 

 

Byggematerialer på parkeringspladen. Der 

er givet tilladelse til bortskaffelse efter gi-

vende regler.        

JL 

 

KG 



 

 

 

17.40 4. Årshjul principper KG har lavet et årshjul for udarbejdel-

se/tilsyn med skolens principper.  

 

Se vedhæftet fil. 

 

KG orienterer om årshjulet 

 

Det ønskes at vikardækning og lærersam-

mensætning bliver gennemgået løbende. 

  

Eleverne oplever periodevis udfordringer 

med vikartimer og at vikaren ikke har mulig-

hed for at sætte sig ind materialet eleverne 

skal arbejde med.  

 

Der ønskes et nuanceret billede af vikar-

dækning.  

 

Principper for vikardækning er på dagsor-

den til SKB-mødet. 

KG 

17.55 5. Princip omkring trafik Tidligere udsendte trafikpolitik gennemgås. 

CK orienterer om baggrunden for udarbej-

delsen af trafikpolitik. 

 

SK - Den er god, den er overordnet. Trafik-

politikken skal kommunikeres ud til foræl-

drene.  

 

TM – Der flere forældre og ældre elever, 

som går ind henover parkeringspladsen, når 

de skal ind på skolen. TM oplever ikke, at 

det er et problem, at forældrene går ind i 

lyene/klasserne med deres børn. 

 

BE – Det kan være en udfordring at komme 

ind i skolegården pga. låste låger. 

 

CK – Målet er at få færre biler og eleverne 

til at blive mere selvstændige.   

 

Agnes – Det er sejt, at kunne gå selv ind.  

CK 



 

 

 

KG – konkluderer at vi opdaterer politikken i 

forhold til busrute samt status på byggeri. 

Endvidere fjerner vi afsnittet omkring at 

forældrene ikke skal følge eleverne ind i 

klasserne. Det er en adfærd, som vi kan 

henstille til, men det passer ikke i en politik. 

 

Den reviderede politik bliver sendt ud og 

kommunikeres til forældre og medarbejdere. 

18.10 6. Pause Elevrådsrepræsentanter siger tak for i dag 

Der serveres lidt mad 

 

18.25 7. Budget KG orienterer om almenskolens økonomi.  

 

Regnskab og budget bliver gennemgået 

Det er det første budget, da der fortsat kan 

komme reguleringer. Se vedhæftet fil 

 

Der bliver spurgt ind til merforbruget ift. 

varme. Hvordan kan det være, når vi er ble-

vet energirenoveret? Ledelsen undersøger 

 

JL – Kan det passe, at skolen skal betale for 

mangler ifm. byggeri fx markiser.  

 

PL – Vi har prøvet det nogle gange, vi skal 

se på kronebeløbet ift. hvad vi vil med sko-

len.   

 

TM  - Spørger ind til betydningen af di-

striktstilpasning for skolens økonomi.  

KG – det har stor betydning på sigt, men 

mindre betydning på den korte bane, da det 

har betydning for antallet af elever i 0. klas-

se. 

 

JL – ift. Indtægter. Er der reguleret ift. løntil-

pasning for lærer.  

KG – der bliver reguleret for fremskrivning 

og DLF forhandlet lønstigninger. 

 

Sk – Opfordrer til at skolebestyrelsen ikke 

godkender budgettet. 

 

CK – tilslutter sig, at skolebestyrelsen ikke 

godkender budgettet. 

KG 



 

 

 

CK – refererer til, at forvaltningen kommer 

med et udspil med en minimumsnormering 

for en skole i Rudersdal kommune. 

 

KG – forvaltningen er i gang med at udar-

bejde et bud på en minimumnormering.  

 

PL – det er fint med en minimumsbereg-

ning, men det er et minimum. Men er det en 

skole vi ønsker? 

 

KG – Skolens opgave er at komme med et 

budget, der balancerer. 

 

Skolebestyrelsen er meget opmærksomme 

på indtægtssiden og den fremtidige skole. 

18.45 8. Principper for vikardækning Skolen har udarbejdet nye retningslinjer for 

vikardækning for både almen og specialaf-

delingen. Disse er behandlet i MED-

udvalget.  

Punktet udsættes til næste SKB-møde  

JK 

19.00 9. En fælles skole – en fælles 

SFO 

Skolen arbejder frem mod en sammenlæg-

ning af SFO for Almen, C-klasser og E-

klasser.  

Punktet udsættes til næste SKB-møde. 

KG 

19.20 

 

 

10. Meddelelser fra:   

Formanden  Der er skoleforumsmøde tirsdag d. 4. feb. 

17 – 19. Formand og næstformand kan 

desværre ikke deltage. JL undersøger om 

han kan deltage. 

 

Skoleledelsen KG rundsender kvalitetsrapporten 

KG har været på skolen i 33 dage – Det er 

en rigtig god skole, flotte lokaler, søde ele-

ver og gode lærere. 

 

Medarbejderne    

Andre   

19.28 11. Eventuel AO spørger ind til eftermåling af lyd. KG 

undersøger, 

KT – nævner at det er blevet bedre med 

vandmængden på lejepladsen. 

Der er officel åbning af skolen torsdag i uge 

14 (lige inden påske)  

PL deltager på mødet med skolepatruljerne 

 



 

 

fredag d. 31.1.2020.  

 

Punkter til næste møde 

Principper for vikardækning 

En fælles skole – en fælles SFO 


