
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 17. juni kl. 17-18.30 

Sted Teams 

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) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  Thomas, Alex 

 

Punkt Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt CK 

2 Gennemgang af maj-børn. 

Hvor kommer de distriktsbørn 

hen, der ikke starter her? 

Der er 42 majbørn. 7 af de 42 børn kommer 

fra et andet skoledistrikt. 4 børn fra vores 

distrikt har valg en anden skole i området - 

primært Holte Skole, men enkelte vælger 

NGG.  

Vi følger udviklingen i de kommende år.  

KT 

3 Personaleomsætning ved       

skoleårets afslutning 

Der er kommet yderligere to opsigelser i alm 

skolen. Stillingerne skal genansættes. 

Specialafdelingen har modtaget to opsigel-

ser. Stillingerne i specialafdelingen er besat 

igen. 

 

Fagfordelingen har i år været strammere, da 

vi har reduceret antallet af lærere i almen. 

KG 
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Derfor har nogle lærere fået fag, de ikke 

tidligere har varetaget. Endvidere har co-

ronaperioden gjort det sværere at være i 

dialog. 

 

Bestyrelsen diskuterede, hvad der kan gø-

res for at tiltrække og fastholde dygtige 

medarbejdere. 

 

Der ytres bekymring for det faglige niveau 

grundet nødundervisning. Bekymringen er 

noteret og bliver et opmærksomhedspunkt 

ved skolestarten i august og september. 

 

4 Resultatet af trivselsmålingen Jacob orienterede om trivselsmålingen.  

Der laves to rapporter. En for 0. til 3. klasse 

og en for 4. til 9, klasse. Rapporterne er 

inddelt i fire områder: social trivsel, faglig 

trivsel, støtte og inspiration og ro og orden. 

 

Rapport for 0.- 3. Klasse 

• Social trivsel – Stort set alle giver 

udtryk for at være glade for deres 

skole og klasse. 95 procent eller 

derover giver udtryk for at de hjæl-

per, kan lide hinanden og kan lide 

pauserne 

• Faglig trivsel – over 85 procent giver 

udtryk for at de kan løse problemer 

og koncentrere sig i timerne. 

• Støtte og inspiration – over 90 pro-

cent giver udtryk for at de er glade 

for deres lærere, lærer noget spæn-

dende, og at lærerne er gode til at 

hjælpe. 

- Elever oplever i mindre grad at 

have medbestemmelse på aktivi-

teterne i timerne. 

• Ro og orden – Over 85 procent op-

lever at der overvejende er nemt at 

høre hvad eleverne siger i timen. 

 

Rapport for4.- 9. Klasse 

• Social trivsel – 77 procent giver ud-

tryk for at være glade for deres skole 

JK 



 

 

og klasse. 75 procent eller derover 

giver udtryk for, at de hjælper hinan-

den, kan lide hinanden og kan lide 

pauserne. 

Nogle elever giver dog udtryk for, at 

de er bange for at blive gjort til grin i 

skolen.   

• Faglig trivsel – 66 procent eller der-

over giver udtryk for at klare sig godt 

i skolen, gør fremskridt og bliver an-

erkendt af deres lærere. 63 procent 

giver udtryk for at de kan koncentre 

sig i timerne.   

• Støtte og inspiration –  

Omkring 70 procent oplever at læ-

rerne er gode til at støtte og hjælper 

eleverne. 

Eleverne oplever kun i nogen grad, 

at de har medbestemmelse og at 

undervisningen er spændende.   

• Ro og orden – 

Over 75 procent oplever at der over-

vejende er nemt at høre hvad lærer-

ne og eleverne siger i timen. 

Det kan dog være en udfordring i 

nogle klasser at genskabe roen efter 

aktiviteter med meget snak og be-

vægelse. 

 

Rapporterne sendes ud til bestyrelsen. Der 

er et ønske om at se rapporterne i forhold til 

tidligere.  

   

5 Styrket udskoling 

Hvad er status? 

KG orienterede om styrket udskoling.  

Der bliver lavet en baseline undersøgelse 

for elever og lærer. Eleverne har lavet un-

dersøgelsen og lærerne har svarfrist i star-

ten af næste uge.  

 

Vi laver valgfag for 9. klasse på tværs af 

skolerne i Holte området. Det gør at elever-

ne har mange flere fag at vælge mellem. 

 

KG/JK 

6 Byggeri på nabogrunden Jens og Karin har deltaget i et kontaktud-

valgsmøde, hvor der blev fremlagt en tids-

JL 



 

 

plan.  

Entreprenøren forventer at være færdig 

med den ydre del af byggeriet omkring års-

skiftet. Derefter påbegynder det indvendige 

arbejde.  

Der er fortsat vagter ved indkørslen om 

morgen for at sikre børnenes skolevej. 

 

7 

 

 

Meddelelser fra:   

Formanden  Skolebestyrelsen skal til det kommende  

skolebestyrelsesmøde konstituere sig, da 

formanden oprindeligt var valgt for to år.  

 

 

Skoleledelsen Kommunalbestyrelsen har valgt at tilføre 

omkring 1,5 mio til Skovlyskolen. Det bety-

der at skolen ikke går ind i det kommende 

skoleår med et underskud.  

 

Derudover får skolen 310.000 kr til inklusion 

mm. Pengene er en del af finanslovsaftalen. 

Beløbet skal forledes mellem almen og spe-

cial. Overordnet tilfører det skolen 0,5 års-

værk.  

 

 

Medarbejderne    

Andre Næste skolebestyrelsesmøde er d. 25.8. kl. 

17-21. 

 

8 Eventuel 

 

  

 

 

Punkter til de næste gange: 

Trivselsmåling  

Opfølgning på nødundervisning i forhold til status på det faglige niveau 

Faglig trivsel – hvordan står vi i det som skolebestyrelse 


