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Holte torsdag den 2. juli  2015 

                                       

Referat af skolebestyrelsesmøde (møde 31) 

Der har desværre været uorden i nummereringen af møderne, hvilket hermed er bragt i 

orden. 

Mødetidspunkt Den 17. juni 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) 

Elevrådsrepræsentanter 

Christina Gede Tøjner (SFO forældrerådsformand) (CGT) 

 

Kommunalbestyrelsesre

p. 

Axel Bredsdorff (AB) 

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

Fraværende med afbud Karina Tvilstegaard (Næstformand) (KT); Charlotte Toft (CT) 

Fraværende uden afbud  

Faste punkter 

Tid Dagsordenspun

kt 

Bemærkninger Opfølgnin

g 

19.15 Godkendelse 

af referat 

21.05.2015 

Ole har ikke modtaget bemærkninger til referatet 

 

Referatet blev godkendt. 

 

CK/RA 

19.20 Nyt fra SFO  Mindre øget bevilling til ekstra åbningstid i 

SFO/SFK foreslås anvendt til aftenåbning og øget 

åbningstid i SFK, som begynder senere p.g.a. 

mange undervisningstimer i skolen. Forældrerådet 

høres vedr. anvendelsen. 

 



 

 

 

Åbningstiderne i SFK udvides fx med ekstra 

aftenåbning samt længere åbningstid om fredagen 

til 17.00. 

 

 

Året har været præget af skolereformen og de 

personalemæssige udfordringer. Begge dele har 

medført nødvendigt fokus på driftsudfordringer. 

 

Det har derfor været et hårdt år men efter 

sommerferien vil der komme nogle forbedringer 

normeringsmæssigt og økonomisk i 

specialklasserækken. 

Atmosfæren i Bøgely har været stærkt påvirket af 

ombygning og PCB renovering, som har medført 

fjernelse af udsmykning og inventar. 

Der er nedsat en gruppe af medarbejdere (lærere 

og pædagoger) mhp den fremtidige indretning 

(som lærings og fællesmiljø) af Bøgely. 

Inventarkontoen dækker nye indkøb. 

 

Der udarbejdes svar på en forældrehenvendelse 

vedr. SFO for 2.-3. klasse i Bøgely. 

 

SB forfatter et svar på forældrehenvendelsen. 

 

 

SB ønskes inddraget i et samarbejde med skole og 

forældreråd om visionerne/ambitionerne for SFO. 

 

Beslutning om at komme i gang med at tale om 

visionerne og ambitionerne for SFO/K. Derfor 

sættes der noget ekstra tid af til SFO/K på mødet 

efter sommerferien, som giver mulighed for 

drøftelser af SFO/K’ens og Forældrerådets og 

Indskolingslederens visioner og SFO,s aktiviteter. 

 

19.25 Nyt fra 

Elevrådet 

 

 

 

 Åben skole Der har været inspirationsarrangement for alle 

lærere og ledelser på Trørødskolen mandag d. 8. 

 

 



 

 

juni, hvor det var muligt at træffe 

fritidsorganisationer og andre med tilbud til Åben 

Skolekonceptet 

 

 

 

 

 

19.30 Nyt fra 

formanden for 

skolebestyrel-

sen 

Skoleforumsmøde kl. 16.30  

Formanden henviste til det kommende referat.  

 

Afledt heraf orienterede AB om forventningerne til 

en kommuneaftale med staten efter valgt. Her 

regner man med at kommunerne må acceptere en 

aftale som vil betyde endnu en økonomisk 

tilpasning i kommunen. 

 

Der er rundtsendt et brev til alle SB’er fra SB’er på 

to Birkerød skoler omhandlende en henvendelse til 

kommunalbestyrelsen om den digitale strategi for 

folkeskolen. Henvendelse drejer sig primært om, at 

den digitale strategi vanskeliggøres af, at 9. 

Klasserne ikke kan beholde deres iPads. 

 

CK fremsender svar om at vi ikke vil være 

medunderskrivere. Vi vil i stedet arbejde for at 

eleverne i udskolingen bliver pc-vante inden de 

sendes videre ud i uddannelsessystemet. Bl.a. ved 

at inddrage Klaus’ pointe om, at der mangler 

klassesæt af laptops med ens programversioner 

etc. til udskolingen. Disse vil i langt højere grad 

kunne opfylde de ønsker, som nogle lærere har. 

Dette bør indgå i en opdatering af den digitale 

strategi for Rudersdal. 

 

Digital strategi tages op igen på et kommende 

møde. 

CK 

    

19.35 Nyt fra 

skoleledelse 

Ledelsen har haft møde med 6. klasse forældrene. 

Klasserne er pt er meget små (givetvis under 30 

elever) til at videreføre to separate klasser. Der 

skal imidlertid dannes to klasser, men ledelsen vil i 

større udstrækning udnytte mulighederne for at 

lave mere holddannelse. 

 

OS 



 

 

Der har været usikkerhed om 

skolesammenlægningen med Egebækskolen og 

konsekvenser for MED-udvalg, TR og 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Skolebestyrelsen i Egebækskolen er nedlagt. Der 

er imidlertid oprettet et forældreråd som ønsker at 

være repræsenteret i SB. Der arbejdes videre i 

kommende skoleår med separate MED-udvalg, TR 

og AMR. Efter sammenlægningen vil der være to 

personalerepræsentanter fra pædagogerne (en fra 

normalområdet og en fra specialområdet) og på 

samme vis to repræsentanter for lærerne. 

 

Skovlyskolen har ved skiftet til det nye skoleår 2 

ikke besatte skolebestyrelsesposter. Den ene 

repræsentant for specialklasserækken og den 

anden repræsentant for alle Skovlyskolebørn. CK 

kontakter forvaltningschefen vedr. suppleringsvalg. 

 

AB orienterede om et kommende skifte af 

kommunalbestyrelsesmedlem hvor AB erstattes af 

Anna Scharling Bruun fra Lokallisten. 

 

Der arbejdes med afsluttende fagfordeling og 

skemalægning. Forældrene orienteres gennem 

sædvanlig folder, hvoraf det fremgår, hvilke lærere 

eleverne skal have, sidste skoleuges aktiviteter 

samt næste skoleårs begyndelse. 

   

Nyt koncept for forældremøder: 

Indskolingen holder forældremøde i uge 35, tor 

27/8, CK/RA 

Specialklasserne holder forældremøde i uge 36, tir 

1/9 BLC/CI 

Udskolingen holder forældremøde i uge 37 ons 9/9 

MC/BLC 

Mellemtrinnet holder forældremøde i uge 38 tir 

15/9 CK/RA 

Alle møder fra 19-21. 

 

 

 Skolereform Åben Skolen (www.skolenivirkeligheden.dk). Der  



 

 

har været inspirationsarrangement for alle lærere 

og ledelser på Trørødskolen mandag d. 8. juni, 

hvor det var muligt at træffe fritidsorganisationer og 

andre med tilbud til Åben Skolekonceptet. 

Spørgsmål fra medarbejderrepræsentanterne vedr. 

nedlæggelse af arbejdspladser i gl. IT lokale og 

flytning af disse til øvrige arbejdsrum. 

Forslag om at præsentere Åben Skole for 

forældregrupperne og evt. møde med 

kontaktforældrene. 

 

 PCB renovation RA orienterer om evt. uafsluttet PCB problematik 

på Skovlyskolen. 

RA fremsender en henvendelse til Henning Bach 

Christensen vedr. PCB rapport 5 hvori det fremgår, 

at der forsat er forhøjede værdier på kontor og 

gangareal som skyldes ingen eller manglende 

ventilation. 

Der er forsat økonomisk ramme til renovation af 

PCB på skovlyskolen som nu finansierer 

Trørødskolens PCB problemer, hvorfor vi må 

antage at der igen fremsendes en handlingsplan 

for udbedring af de resterende PCB problemer på 

Skovlyskolen. 

 

 

  

Økonomi 

 

Meddelelsen om, at økonomien vedr. underskud 

var løst, gælder alene for specialklasserækkens 

underskud i 2014. Først fra det nye skoleår 

(august-december) træder den nye økonomiske 

model i kraft. Dermed er der forsat 7 måneder som 

kører efter gammel model hvilket medfører 

underskud igen. 

 

19.50 Specialklasser Ny specialklasser er dannet, og 

specialklasseforældre og børn er orienteret. Nogle 

af vore nuværende elever har fået ny 

skoleplacering og nye elever er visiteret til skolen. 

 

Der er dannet nye klasser og der er tegn på at 

skolen vil opleve en mindre nedgang i elevtallet. 

Man afventer eventuel tilgang af nye børn, men det 

kan blive nødvendigt at sammenlægge to klasser. 

 

 



 

 

Den ledelsesmæssige forankring af 

specialklasserækken skulle varetages af ny 

afdelingsleder fra Egebækskolen fra 1. august i et 

samarbejde med skolelederen. Da Egebækskolens 

flytning er udskudt vil specialklasserækken til 

sammenlægningen med Egebæk blive varetaget af 

Camilla Ritzau. C.R. vil koordinere ledelsen i et 

samarbejde med skoleleder og Sara Aagaard (afd. 

leder Egebækskolen). 

Nye punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgnin

g 

20.00 Kommunikationsp

rincip 

 

Revideret i forlængelse af tidligere behandling, og 
i overensstemmelse med den vedtagne 
opsætning. 
 
Der er lavet nogle rettelser i henhold til seneste 
diskussion. Herefter blev følgende diskuteret: 
 

 Hvorvidt en lærer kan svare forældre med 
det samme i forbindelse med skiftlige 
henvendelser? Fortolkningen kan blive 
uhensigtsmæssig idet lærerne ofte skal 
undersøge baggrunden for henvendelsen 
før der kan gives svar. Det blev også 
drøftet, hvorvidt princippet forsat er for 
detaljeret. 

 Skolens ansvar 3. bullit. Sætningen’ 
Såfremt det drejer sig…’ slettes. 

  
 
Godkendt under forudsætning af seneste 
kommentarer til rettelser. 
 

CK 

20.20 Indsamlingsprinci

p 

UDGÅR ER VEDTAGET MC 

2035 Princip om Åben 

Skole 

Revideret i forlængelse af tidligere behandling, og 
i overensstemmelse med den vedtagne 
opsætning  
 
BLC har lavet rettelser fra sidste møde og det er 
derfor godkendt.. 
 
Afledt diskuteredes hvilke forventninger der er til 
ledelsens implementeringsplan. Her blev 
følgende bemærket: 

CI/BLC 



 

 

 
Ledelsens orientering til lærerkollegiet 
Ledelsens orientering om efterlevelse af 
princippet i praksis (på SB møder) 
 
 

20.30 Status på de 

øvrige principper 

Kort drøftelse af arbejdet med de øvrige 

principper der skal revideres og/eller omskrives. 

Vi arbejder i første omgang med de nye SKAL 

principper. 

 

1. Undervisningens organisering, herunder 

elevernes undervisningstimetal på hvert 

klassetrin, skoledagens længde, 

understøttende undervisning, holddannelse, 

udbud af valgfag, specialundervisning på 

skolen og elevernes placering i klasser. 

2. Samarbejde mellem skole/hjem 

3. Underretning til hjemmene om elevernes 

udbytte 

4. Arbejdets fordeling 

5. Fællesarrangementer for eleverne i 

skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 

praktik mv. 

6. Skolefritidsordningens virksomhed 

 

Principper bliver taget op på august-mødet, og 

der arbejdes videre med konkrete principperne 

mellem møderne i august og september. 

 

CK 

PAUSE 

20.45 Egebækskolen Punktet blev reduceret til en kort orientering og en 

beslutning om at SB fremsender sine evt. 

kommentarer til CK og RA, som herefter går videre 

om nødvendigt. 

 

 

Egebækskolen 

 

Orientering om aktuelle beslutninger vedr. 

ombygningsplanen samt forventet tidsramme. 

 

OS 



 

 

Egebækskolen overgår til Skovlyskolens ledelse 

pr. 1. august 2015 

 

Skolebestyrelsen har spørgsmål til: 

 Skitseudkast 

 Hvornår overgår det ledelsesmæssige ansvar til 

Skovlyskolens leder, og i hvilken udstrækning 

muliggør det indflydelse på Egebækskolens 

dispositioner? 

 Udtrykte bekymringer fra en lille gruppe af 

Skovlyskolens forældre. 

 

SB-medlemmer bedes give bud på, hvilke 

spørgsmål, de vil videreformidle samt spørgsmål 

de beder Forvaltningen om svar på. 

 

CK og RA udarbejder spørgsmål vedr. for 

bestyrelsen uafklarede forhold vedr. 

skolesammenlægningen.  

 

21.45 Eventuelt Diskussion om de unges fester i Lunden, De røde 

baner og asfaltbanen i det sydvestlige hjørne. 

 

Trivselsundersøgelsen blev runddelt. Der skal 

laves en orientering til de enkelte klassers 

forældre. 

Ledelsen trækker lister ud pr klasse til klassens 

team. 

Ledelsen gennemgår trivselsresultater og 

udvælger en række fokuspunkter til den 

handlingsplan som sikrer at skolen arbejder videre 

med resultaterne. 

 

 

22.00 Tak for idag Mødekalender for efteråret 2015 søges planlagt.  

Følgende møder er fastlagt og har været styrende 

for SB forslag: 

 

Tidspunktet er 18.30 – 21.15 fremadrettet. 

 

Skolebestyrelse 

TIR den 18-08-2015 

ONS den 23-09-2015 

 



 

 

TIR den 20-10-2015 

LØR den 21-11-2015 - Temadag 

DEC – ingen møder 

TIR den 12-01-2016 

MAN den 25-01-2015 - Årsrapportering 

ONS den 10-02-2016 

TOR den XX-03-2016 

TIR den 19-04-2016 

ONS den 25-05-2016 

TOR den 16-06-2016 

 

Skoleforum 

Tors 08-10-2015 

Tors 03-12-2015 

Tors 17-03-2016 

Tors 09-06-2016 

 

 


