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Holte 21 den maj 2015 

                                       

Referat af skolebestyrelsesmøde (møde 30) 

Mødetidspunkt Den 21. maj 2015 kl. 19.15 til 22.00 

Sted Skovlyskolens personalerum (lærerværelset) 

Tilstede: 

 

 

 

Charlotte Krogh (Formand) (CK) 

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) 

Nicoline Duva 9.a og Celine 9.a (Elevrådsrepr.)  

Christina Gede Tøjner (SFO forældrerådsformand) (CGT) afbud  

Rasmus Axelsson (Næstformand) (RA) afbud 

 

Kommunalbestyrelsesrep. Axel Bredsdorff (AB) 

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

Fraværende med afbud Karina Tvilstegaard (Næstformand) (KT) Rasmus Axelsson (RA) 

Fraværende uden afbud  

Faste punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

19.15 Godkendelse af 

referat 13.04.2015 

Referatet blev godkendt in absentia. Fremlægges til 

underskrift på næste møde. 

 

19.20 Nyt fra SFO  Der er ansat en pædagoger pr. 01.06.15 til vore mini-

SFO børn. 

Bh.klasselederne deltager nogle timer i mini-SFO i hele 

juni måned. 

Der er kommet en henvendelse til skolebestyrelsen 

vedr. faciliteterne i Granly. Den vil blive behandlet på 

næste møde. Charlotte Krogh skriver et svar på 

henvendelsen og videresender til bestyrelsen.  

 

19.25 Nyt fra Elevrådet CT: Det er et stort problem, at 9.kl. hænger ud i 

Lunden. Der er brug for, at skolen er med til at påvirke 

eleverne til en fornuftig adfærd. Det er forældrenes 

ansvar at tage en snak med deres børn.  

Nicoline og Celine fortæller, at stedet er et centralt 

mødested for klasserne, hvilket der har været tradition 

 



 

 

gennem mange år. 

Ole, Nicoline og Celine vil tage en snak med klasserne.    

 

Nicoline: Det er vigtigt, at elevrådsrepræsentanter 

vælges i god tid. Ønske: Repræsentanterne for 

elevrådet vælges blandt de kommende 8.klasselever.   

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

Åben skole handler om, at skolen i højere grad end 

hidtil skal åbne skolen mod det omkringliggende 

samfund – inddrage idræts- og fritidsorganisationer, 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forældre i 

skolens arbejde. Både gennem ekskursioner, besøg og 

gæstelærere. 

Se www.skolenivirkeligheden.dk   

 

D. 8. Juni vil der være netværksmøde for lærerne.  

Mødet afholdes på Trørødskolen fra kl. 15-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

 

Nyt fra 

skolebestyrelsesf

ormanden. 

 

Nyt fra Skoleforumsmødet. Der har været fokus på:  

Åben skole, principper, Skoleredegørelsen og 

rengøringsstandarten på skolerne.    

 

 

CK 

    

19.35 Nyt fra 

skoleledelse 

 OS 

    

 Skolereform Opstart af 4 kommuneprojektet? 

Der er lavet baselineundersøgelser, der skal danne 

grundlag for, hvordan skolen vil planlægge en strategi 

for det kommende arbejde på skolen.  

LIC’erne har været på kursus.  

 

 

 PCB renovation Hvad med de lokaler som der endnu ikke er taget 

stilling til? 

PCB måling på Svømmehal når der skal være 

undervisningslokaler i fremtiden. 

Sagen er iflg. Ole afsluttet. Rasmus har påpeget, at der 

ikke er blevet lavet målinger i salbygningen. Dette er et 

problem, som der skal følges op, da det er tanken, at 

der skal være mere undervisning i salbygningen efter 

Egebækskolens indflytning. 

 

 

 

 Økonomi Økonomi vedr. vore specialklasser er på plads. 

Tildelingen består af en tildeling til Egebækskolen samt 

 

http://www.skolenivirkeligheden.dk/


 

 

en til Skovlyskolens specialklasserække. Endvidere 

tildeling til ledelse, undervisningsmidler samt øvrige 

aktiviteter. Der er tale om en reduceret økonomi til 

Egebækklasserne og en øget tildeling til 

Skovlyklasserne.  

Generelt vil der være 3 personer om hver 

Egebækgruppe og 2 personer om hver Skovlyskasse.  

 

Ole orientererede vedr. økonomien. Se bilag.  

Ole søger information i forholdt til om solanlægget er 

sat i drift.   

 

 Skolesammenlægn

ing/byggesag 

Det var ikke hensigtsmæssigt at indrette salbygningen 

til Egebækklasserne. Der er i.s.f. ønsket 

dispositionsplaner for en indretning i Birkely og 

indretning til 7.-8. klasserne i den østlige ende af 

centralgangen. Flere detaljer på bestyrelsesmødet. 

Nye tanker: Se plantegning. 

Egebækeleverne tiltænkes at bo i Birkely. 

Normalklasserne fra Birkely skal flyttes til centralgangen 

overfor musiklokalet samt i nuværende musiklokale. 

Her etables nye klasselokaler.  

Udearealerne er ikke afklaret endnu. Egebækskolen 

medbringer en Tarzanbane og en mulitbane. I forhold til 

afskærmning, så ønsker Egebækskolen et stakit til de 

yngste elever. 

 

Forventet indflytning 02.05.2016.  

Ole vil orientere forældrene vedr. ændringer for 

Egebækskolens flytning. Egebækskolen bliver i deres 

lokaler indtil lokalerne på Skovlyskolen er klar.   

 

 

 Årsplanlægning 

 

Skoleårets planlægning. Orientering om status. 

Fagfordeling er tæt på at være på plads. 

 

 Personalesituation OS redegør for personalesituationen idet en række 

tidsbegrænsede stillinger løber ud. 

Der er to tidsbegrænset ansatte.  

Vi søger: 

- Indskoling: Matematik/musik  

- Bibliotekar til PC 

- Udskoling: barselvikariat i dansk/engelsk 

 

 

 Specialklasser Specialklasseforældrerepæsentation i SB. Karina 

Tvilstegaard ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

 

 

 Skoleforum på Forslag til forbedret opfølgning  



 

 

Skovlyskolen den 

9. juni 2015 

Forslag om at skolebestyrelsen formulerer en 

hygiejnepolitik 

Udsat. 

 

 Planlægning af 

forældremøder 

Skolebestyrelsen har ønske om en ændret organisering 

af forældremøderne i efteråret 2015. 

OS udarbejder en retningslinje hvor der rammesættes i 

forhold til koordinering og indhold. 

 

Skolebestyrelsen ønsker en samtidighed for det enkelte 

klassetrin eller for henholdsvis indskoling, mellemtrin og 

udskoling. Det har tidligere været praktiseret i 

udskolingen, hvor der blev indledt med et fælles oplæg. 

 

 

Nye punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

    

    

 Status på de øvrige 

principper 

Kort orientering om hvad der forstås ved ”et princip” 

og hvilke krav der er til formulering heraf. 

 

Hvorfor vil skolebestyrelsen gribe arbejdet med 

principper an, hvilke er SKAL principper og hvilke 

ØNSKER VI/HAR VALGT at udarbejde, som 

supplement hertil. 

 

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 

 

Beslutning: Vi følger skabelonen fra Skole og 

Forældre. Skovlyskolen eget fingeraftryk kommer 

automatisk i behandlingen af princippet.  

 

Link: 

  http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper 

 

Nye skal principper: 

 

http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper


 

 

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

Maj. Birgit retter princippet efter drøftelserne.   

2. Understøttende undervisning – - RA tjekker Skole 

og forældres skabelon og kommer med orientering 

21. maj Udsat. 

3. Holddannelse – input til holddannelse fra ledelsen 

den 21. maj (bred formulering der tilgodeser fx 

valgfag) Udsat. 

4. Ansvar i skole/hjem samarbejdet  - RA tjekker 

Skole og forældres skabelon og kommer 

orientering 21. Maj Udsat. 

 

 Skoleredegørelse/

Kvalitetsrapport 

Skoleledelsen har udarbejdet en skoleredegørelse, 

med afsæt i de konkret målte resultater både hvad 

angår afgangsprøveresultater og nationale test. 

Skolens resultater er justeret for socioøkonomiske 

forhold vedr. de testede elever, og relateret både til 

nationale resultater og til landsgennemsnit. 

Det, der kan læses af ”rapporten”, kan suppleres med 

ledelsens baggrundsviden og med hvilke indsatser 

resultaterne kalder på.’ 

Skoleredegørelse se bilag.   

Ledelsen går videre med drøftelserne i relevante 

fagteam.    

 

 Økonomi Til sidste skolebestyrelsesmøde blev fremsendt et 

budgetforslag, som Jacob Kofoed mødte frem for at 

forelægge skolebestyrelsen. Vi nåede desværre ikke 

dette punkt, og vil søge at justere budgettet med nye 

specialklasseinformationer før tirsdagens møde. 

Endvidere forelægges afsluttet regnskab for 2014, 

som ligeledes har været udskudt. 

 

PAUSE 

 Egebækskolen Kort orientering om SBs høringssvar (modtaget), hvilke 

beslutninger der er taget vedr. flytning og indretning og 

hvad det afføder af synspunkter fra skolebestyrelsen. 

 

Kommunalbestyrelsens behandler  

skolesammenlægningen på sit møde d. 20.05.2015 

OS 

21.45 Eventuelt  

Forslag fra TH kan møder afholdes fra kl. 17 -20?   

Drøftes på næste møde. 

 

22.00 Tak for idag Næste møder afholdes: 

 Onsdag den 3. juni 2015 (umiddelbart før 

skolelukning og skoleforumsmøde den 9. juni 

på skovlyskolen) 

 



 

 

 

 

 

 

Mødet d. 3 juni flyttes til XXX Rasmus finder en ny 

dato.  


