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Holte fredag den 13. april 2015 

                                       

Referat af skolebestyrelsesmøde (møde 29) 

Mødetidspunkt Den 13. april 2015 kl. 19.15 til 22.00 

Sted Skovlyskolens personalerum (lærerværelset) 

Medlemmer Charlotte Krogh (Formand) (CK) 

Rasmus Axelsson (Næstformand) (RA) 

Birgit la Cour (Bestyrelsesmedlem) (BLC)  

Charlotte Ibsen (Bestyrelsesmedlem) (CI) 

Michael Christiansen (Bestyrelsesmedlem) (MC)  

Charlotte Toft (Bestyrelsesmedlem) (CT) 

Klaus Petersen (Lærerrepr.) (KP) 

Trine Mønster (Lærerrepr.) (TM) 

Marie Stougaard (Elevrådsrepr.) (MS) 

Christina Gede Tøjner (SFO forældrerådsformand) (CGT) 

 

Kommunalbestyrelsesrep. Axel Bredsdorff (AB) 

Skoleledelse Ole Stavngaard (OS), Kristine Sklander (KSK) 

Fraværende med afbud Karina Tvilstegaard (Næstformand) (KT), Axel Bredsdorff (AB) 

Fraværende uden afbud Charlotte Toft, Maria Stougaard,  

Faste punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

19.15 Godkendelse af 

referat 

13.01.2015 

Godkendelse af seneste referater: Godkendt 

 

November konferencen/mødet blev der ikke lavet 

referat af, men vi udfærdiger en redegørelse for 

konklusioner.  

 

Godkendelse af ferieplan for det kommende skoleår 

(bilag). 

SB godkendte ferieplanen. 

Afledt af punktet blev det diskuteret om der skal 

arbejdes med flere skoledage end de 200. Fordelen er 

at ugetimetallet bliver kortere. 

SB opfordrede ledelsen og lærerkollegiet til at medtage 

det i de diskussioner af den fremtidige udvikling af 

Skovlyskolen mhp at komme med et oplæg såfremt 

man ønsker ændringer. 

CK/RA 



 

 

 

Der var bemærkninger til Lærerforkortelser som ikke er 

i overensstemmelse med skolens forkortelser.  

Det skal stå klart om der er tale om referat og 

dagsorden i overskriften. 

 

Karina Tvilstegaard ønsker at udtræde af 

Skolebestyrelsen pga travlhed. Der arbejdes på at finde 

en forældrerepræsentant fra specialklassesporet. 

19.20 Nyt fra SFO  SFO forældrerådet er blevet orienteret om SFO/K 

ændringer omkring efteråret 2015. SFK flyttes til 

motorik og KLUB13’s lokaler. 

 

Der har været en opsigelse i SFO Bøgely og der er 

forsat ikke ansat en ekstra tværgående personale trods 

opslag.  

Der er på SFO Forældrerådets møde fremsat en direkte 

klage over bemandingen i Bøgely. 

OS bemærkede at der er opmærksomhed på problemet 

som skyldes et merforbrug i specialklasserækken. 

Ledelsen arbejder forsat på at få forvaltningen til at 

udligne merforbruget. 

 

Det er indtrykket at der pt er en del udmeldinger blandt 

3. klasserne i SFO. Men det blev ikke yderligere 

bekræftet af ledelsen. 

 

Afledt af CGTs oplæg blev følgende diskuteret ift 

bemandingen i Bøgely: 

 Overblik over økonomi pga merforbrug og 

skolesammenlægning 

 Tildelingsproblematikken omkring specialklassebørn 

efter inklusionsprojektets forankring. 

 Fast økonomisk grundlag for specialklasserække 

som reducerer risikoen for konstant merforbrug 

 

Økonomiproblemet tages op igen i forbindelse med 

skolesammenlægningen. 

CGT 

19.25 Nyt fra Elevrådet  

SB ønsker en drøftelse af hvordan eleverne kan 

engageres i SB arbejdet. Hvordan vil ledelsen medvirke 

hertil? Ønske om et fast punkt vedr. elevernes trivsel. 

 

Elevrådets lærerressource er Bo Faurskov (BF). SB 

bad til næste gang om at BF kan meddele SB hvem der 

 



 

 

er elevrådsrepræsentanter. 

 

Ole følger op på, i hvilket omfang der afholdes faste 

møder i det lille elevråd. 

 

 Åben skole Der skal fremsættes en udtalelse omkring 6. maj. 

Åben skole handler om at man skal åbne skolen mere 

mod det omkringliggende samfund (mere 

samarbejde/flere besøg). 

 

Der er etableret et tilbudskatalog (en hjemmeside) hvor 

skolerne, fritidsorganisationer, kulturinstitutioner og 

virksomheder præsenteres og fremlægger deres tilbud.  

Der afholdes et arrangement på Trørødskolen d. 8. juni 

kl. 15.00 – 18.00, hvor tilbud præsenteres og aftaler 

kan indgås. 

 

På skovlyskolen trækker man på erfaringerne fra SFKs 

samarbejde de seneste år med fritidsorganisationer. 

 

Skolebestyrelserne udarbejder et princip for, hvordan 

skolerne vil forankre Åben skole. 

 

En Forældrebank med en beskrivelse af, hvad 

forældrene kan bidrage med – undervisning eller 

virksomhedsbesøge, vil være en mulighed at etablere. 

 

Der er i udgangspunktet ikke afsat midler til Åben Skole 

fra forvaltningen eller det politiske niveau. Det skal 

afsættes i skolens interne budget. 

 

Diskussion: 

SB foreslog at Kontaktforældrene i klassen forpligter sig 

på at arrangere minimum 1 årligt arrangement under 

Åben Skole. 

 

SB udarbejder et princip for Åben Skole på 

Skovlyskolen som vil ligge godkendt til skolestart 

sommer 2015. 

 

Snitfladen til læring i Skolereformen – at lærerkollegiet 

tager medansvar for at Åben skole ikke bliver 

’sodavandsbesøg’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLC og CI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 Nyt fra UDGIK CK 



 

 

skoleformand CK orienterer om høringsmaterialer vedr. 

kvalitetsrapport og skolesammenlægning 

    

19.35 Nyt fra 

skoleledelse 

UDGIK – se fredagsmeddelelser. OS 

    

 Skolereform Opstart af 4 kommuneprojektet? 

Skema-fokus 

 

 

 PCB renovation Måleresultaterne forventes i uge 10 eller 11 iflg.Niels 

Trap fra Golders. 

 

 

 

 Økonomi Økonomisk kompensation af underskud 2014.  

Der fremsendes årsopgørelse for 2014 samt forslag til 

budget 2015. 

 

19.50 Specialklasser UDGIK 

Specialklasseforældrerepæsentation i SB. Karina 

Tvilstegaard ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

 

 

Nye punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

20.00 Kommunikationspri

ncip 

 

UDGIK til fordel for en diskussion om kommunikation. 

 

Drøftelse af kommunikationen fra SB og ledelsen: 

 

Dette blev efterfølgende diskuteret omkring følgende: 

 Bruge PCB kommunikationen som skabelon for de 

store sager såsom skolesammenlægningen 

 Bruge skolebestyrelsesarbejdet som grundlag for 

nogle nyhedsfeeds til forældrene 

 Forslag om forældremøde vedr. 

Skolesammenlægningen, Skolereform, SFO/K og 

Lærersituationen, dato til møde 17. juni 

(skolesammenlægningen vedtages endeligt den  

20. maj) – kommunikationsudvalget laver en 

række overskrifter om mødet. 

 Kickoffmøde om skolesammenlægningen i august 

 

CK orienterede om at der på skoleforumsmødet blev 

givet generelt udtryk for usikkerhed om 

kommunikationsprincipperne på skolerne. 

Derfor er det sandsynligt at skoleforum tematiserer 

kommunikation til et kommende skoleforumsmøde. 

 

Enighed om at afvente skoleforums udspil ift 

CK 



 

 

kommunikationsprincip. 

 

20.20 Indsamlingsprincip MC udkast blev gennemgået og enkelte 

forståelsesmæssige spørgsmål blev afklaret. 

 

Indsamlingsprincippet blev godkendt. 

 

MC 

20.30 Status på de øvrige 

principper 

Principper som skal reformuleres og godkendes: 

 

1. Kort drøftelse af arbejdet med de øvrige principper 

der skal revideres. 

2. Undervisningens organisering 

3. Samarbejde mellem skole/hjem 

4. Underretning til hjemmene om elevernes udbytte 

5. Arbejdets fordeling 

6. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

7. Skolefritidsordningens virksomhed 

 

Nye skal principper: 

1. Samarbejder – åben skole – CI og BLC udkast 12. 

maj 

2. Understøttende undervisning – - RA tjekker Skole 

og forældres skabelon og kommer med orientering 

12. maj  

3. Holddannelse – input til holddannelse fra ledelsen 

den 12. maj (bred formulering der tilgodeser fx 

valgfag) 

4. Ansvar i skole/hjem samarbejdet  - RA tjekker 

Skole og forældres skabelon og kommer med 

orientering 12. maj 

 

CK 

PAUSE 

20.45 Egebækskolen Skovlyskolens nye afdeling Egebæk indrettes i 

henholdsvis Drivhuset og nuværende sløjdlokale. Vor 

nuværende klub for 4.-5. klasse tænkes indrettet i 

motoriklokalet. Egebækskolens afdelingsleder Sarah 

Aagaard overflyttes som afdelingsleder for 

specialklasserækken samt Egebækklasserne. 

 

Høringsmaterialet er ankommet og SB er høringspart. 

 

Skolesammenlægningen er en udfordring både 

pædagogisk, bygningsmæssigt og driftsmæssigt. SB, 

skoleledelsen på Skovlyskolen og Sarah Aagaard vil i 

et samarbejde - også med forvaltningen og det politiske 

OS 



 

 

niveau - søge optimale aktuelle bygningsændringer 

samt udarbejde ønsker for forbedringer af: 

 

 Udearealer –  

 legefaciliteter målrettet elevgrupperne 

 Toiletforhold – bedre diskretionsmuligheder og 

tryghed og hygiejniske rammer 

 Kantine – Egebæksskolen har en kantine i forvejen, 

kan vi med fordel videreføre denne på Skovlyskolen 

 Idrætsfaciliteter – både omklædningsrum og baner. 

 Hvordan vil betjeningen af – og resursetildelingen til 

- den sammenlagte skole fra Forebyggelse og 

Rådgivning (tidligere PPR) være? 

Personalet og specialafdelingerne og 

afdelingslederen herfor er tænkt som 

”kompetensecenter” for øvrige skoler i kommunen.   

 Skolebestyrelsen efter sommerferien. 

Sammenlægningen afføder behov for ændret 

sammensætning af skolebestyrelsen. Vil det 

medføre nyvalg eller en overgangsordning? 

 Trivselsprojekt/inklusionsprojekt ver 2.0 med titlen 

’Skal vi dele min skole?’. Hvilke tiltag kunne tages 

for at henholdsvis personale og elever for at ”gøde” 

sammenlægningsprocessen? 

 

OS orienterede om de foreløbige planer og SBs tanker 

til et høringssvar blev diskuteret. 

 

Grundlæggende er alle i SB positive vedrørende 

skolesammenlægningen og vil byde elever og 

personale fra Egebækskolen velkommen til Skovly. 

 

SB forstår det økonomiske rationale, som 

sammenlægningen afføder, men ønsker en tydelig 

økonomisk model for Skolesammenlægningen og 

fremtidig drift. 

SB ønsker en sikring af det kompetencemæssige 

rationale efter skolesammenlægningen. 

SB finder det ønskeligt, at en række forbehold såsom at 

afvikle et trivselsprojekt, sikre tilstrækkelige 

legefaciliteter og tydelige muligheder for at skærme de 

børn der har behov for det, medtænkes og prioriteres 

ved sammenlægningen. 

 

Det blev aftalt at OS sammenskriver høringssvar og at 



 

 

RA og CK efterfølgende kommer med yderligere 

kommentarer. 

 

Høringssvaret skal være Forvaltningen i hænde den 15. 

maj. 

 

21.45 Eventuelt   

22.00 Tak for idag  

I lyset af skolesammenlægningen indstilles der til 

at afholde yderligere ekstra ordinære møder: 

 Tirsdag den 12. maj 2015 (forud for 

kommunalbestyrelsens behandling af 

skolesammenlægningen 20.05.2015) 

 Onsdag den 3. juni 2015 (umiddelbart før 

skolelukning og skoleforumsmøde den 9. juni 

på skovlyskolen) 

 

 

 

 


