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Holte torsdag den 18. august  2015 

                                       

Referat af skolebestyrelsesmøde (møde 32) 

 

Mødetidspunkt Den 18. august 2015 kl. 18.30 til 21.15 

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)  

Vakant (for Charlotte T) 

Vakant (for Karina T) 

Maja Christiansen (konst.medarbejderrepr.) 

Trine Mønster (medarbejderrespræsentant) (TM) 

Mathias (elevrådsrepr.)  

Balder (elevrådsrepr.) 

 

Christina Gede Tøjner (SFO forældrerådsformand) (CGT) 

 

Kommunalbestyrelsesrep. Anna Scharling Bruun (ASB)(lokallisten) 

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

Fraværende med afbud  

Fraværende uden afbud  

Faste punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

18.30 Velkomst og 

præsentations 

runde 

Velkommen til Anna Scharling Bruun fra Lokallisten. 

 

OS præsenterer kort skolen som en 2 sporet skole som 

klarer sig godt fagligt og i enkelte år har ligget helt i top 

nationalt. 

Skolen har udover de 2 spor et specialklassespor, som 

omfatter  børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Skolens ydre rammer står forsat – stort set - som da 

skolen blev opført. På sin vis er de bygningsmæssige 

rammer gode, selv om udearelerne ikke er blevet 

moderniseret. 

 

 



 

 

Skolen er formelt lagt sammen med Egebækskolen fra 

1. august, men ligger forsat på to lokationer. 

OS stopper den 31.10.2015 og planlægningen af en 

ansættelsesproces er endnu ikke udmeldt. 

 

Kristine Sklander holder op, fordi hun er blevet ansat 

fuld tid på 4K-projektet (Synlig læringsprojektet). 

Kristine har sidste arbejdsdag den 31. august. 

 

Ledelsesmæssigt er bestyrelsen midt i et vagtskifte. 

 OS stopper som skoleleder – endnu ikke besat 

 KSK stopper som viceskoleleder, afdelingsleder 

mellemtrin – endnu ikke besat, men Jacob 

overtager viceskolelederfunktionen fra 1. 

september. 

 Afdelingsleder for Specialklasserækken Preben 

Sillemann er stoppet – Afdelingsleder Sara Aagaard 

varetager funktionen fra Egebækskolen, assisteres 

af Camilla Ritzau, som har koordinationsopgaven 

vedr.  specialklasserækken. 

 Pi Sverdrup Jensen SFO leder er stoppet – 

ledelsesfunktionen er lagt ind under 

afdelingslederen for indskolingen Tone Høybye 

assisteret af tre SFO koordinatorer. 

 

CK præsenterede ikke SB’s arbejde og fokuspunkter, 

da dette fremgår af dagsordenen. 

18.40 Godkendelse  

af referat 

17.06.2015 

Referatet blev godkendt. 

 

CK/RA 

18.45 Nyt fra SFO  Åbningstider er udvidet. SFO lukker kl. 16.15 på 

fredage og SFO klubben/Drivhuset holder åbent 

fredage til kl. 17.00 

 

Forældrerådet skal have nyvalg. Valget foretages i 

forbindelse med dansefesten. Mere senere.  

Forældrerådets formand Christina Tøjner afgår. En tak 

til Christina for godt arbejde gennem flere år. 

 

Forældrerådet har ca. 5 forældrerepræsentanter. Der er 

”krav om”  minimum 3 forældrerep. og gerne min. 1 

forælder fra specialklasserækken. 

 

Forældrerådet afholder møder 1 time inden 

Skolebestyrelsens møde. Forældrerådet refererer til 

 



 

 

Skolebestyrelsen. 

 

Drøftelse af snitfladen mellem bestyrelse, forældreråd 

og SFO/K som omhandlede: 

 Forældreråd 

 Tydeliggørelse af den proces koordinatorerne og 

indskolingslederen har igangsat, som indeholder 

faste møder og fokuspunkter som: 

o Understøttende undervisning  

o Synliggøre af, hvad det er der læres  

o Motion og bevægelsesaktiviteter  

 

Status indretning Bøgely 

SB ønskes inddraget i et samarbejde med skole og 

forældreråd om visionerne/ambitionerne for SFO. 

Casper orienterede om den proces der er i gang med 

indskolingsleder, lærere og SFO personale. 

Der er endnu ikke blevet købt nyt inventar. SFOen 

følger børnenes behov tæt relateret til den længere 

skoledag. 

Aktiviteterne i SFO skal tage udgangspunkt i, at 

børnene er mere trætte end tidligere som følge af, at 

skoleskemaet er længere. Dette har bevirket at SFOens 

planer om interiør i Bøgely skal revideres. 

Ny status på næste møde. 

 

19.25 Nyt fra Elevrådet Status på organisering af Elevråd er på vej op at stå. 

Der bliver indkaldt til elevrådsmøde. 

Det er Bo Faurskov (udskolingen) som er med til at 

organisere elevrådet. 

 

Det var pt uvist om der er valgt elevrådsrepræsentanter 

i klasserne. Der er foretaget nogle valg i udskolingen. 

 

Forslag om at skolebestyrelsen besøger elevrådet, hvis 

elevrådet ønsker det. 

 

Kort snak om SBs interesse i elevrådet: 

 Generel trivsel 

 Forslag til forbedringer af skolen  

 Oplevelsen af skolereformens lange dage 

 Understøttende undervisning 

 IT understøttelsen for udskolingen 

 

 

19.40 Nyt fra  CK 



 

 

formanden for 

skolebestyrel-

sen 

Digital strategi tages op igen på et kommende møde. 

CK bemærkede at den digitale strategi rummer nogle 

problematikker gående på, at Ipads fortrænger PC’erne 

således at CK frygter at børnene ikke lærer PCerne at 

kende inden de sendes videre i uddannelsessystemet. 

 

CK bemærkede at SB bliver nødt til at forholde sig til IT 

strategien.  

 

Afledt heraf diskuteredes følgende: 

 Uvisheden af hvad Rudersdal kommune vil gøre for 

at holde liv i Ipads 

 Elevrådets oplevelse af at bruge Ipads og 

kendskabet til PC’ere 

 Forskellen på læringsprogrammer fra Ipad til PC 

 

Ansættelse af skoleleder 

CK bemærkede, at der forsat ikke er udmeldt, hvordan 

en ny skoleleder ansættes, men at det antageligt ikke 

vil ske ved en ”normalprocedure” taget tiden i 

betragtning. OS redegjorde for de tre tænkelige 

ansættelsesprocesser. 

 

1. Normalt opslag og valg af kandidater til 

samtaler. 

Der afholdes i denne proces to samtalerunder. 

Runde 1: Borgmesteren, Skolechef, Direktør, 2 

forældre, 2 lærerrep, viceskoleleder,  

Runde 2: JI, Personaleschef, formand for SBU 

plus deltagerne i runde 1 

2. Konsulentfirma ”prikker” kompetente kandidater 

samtidig med opslag, og der afholdes 

ansættelsessamtaler jf model 1 

3. Eksisterende skoleleder i kommunen 

omplaceres. Dette er en såkaldt rokade og med 

mindre at rokaden går op, laves der en 

ansættelsesproces rettet mod det sted som 

ender med en vakant stilling. 

 

Kort snak om SBs ønsker til en kommende skoleleder. 

Enighed om at SB skal træde hurtigt sammen, hvis det 

kommer til ansættelsessamtaler. 

 

Valg til skolebestyrelse 

CK har spurt forvaltningen om reglerne for 

   



 

 

suppleringsvalg, og svaret er, at reglerne – som ved 

ordinære valg gælder og skal følges. Pernille Ridder 

koordinerer valget efter gældende regler. 

SB medlemmerne tager til forældremøderne for at 

opfordre forældre til at kandidere til valget. 

 

Alle forældre må stille op  -  naturligvis også forældre 

fra Egebækskolen.  

 

Der skal vælges minimum én forælder fra enten 

specialklasserækken eller Egebækskolen som 

repræsentant fra specialklasserækkerne.  

 

Der skal vælges 2 forældrerepræsentanter og gerne op 

til 7 suppleanter.  

 

Valg til SFO/K udskydes og sammenkøres enten med 

valg til SB eller i forbindelse med Dansefesten. 

 

 

CK forslag til en Præsentation: 

 Forældrebestyrelse (hvad er det for noget) 

 Principperne (principper kan (SKAL) læses på 

hjemmeside) 

 Åben Skole (rekruttering af erhvervsfolk) 

 Fokusområder (Udearealer, Egebækskolen) 

 

Nyt koncept for forældremøder: 

Indskolingen holder forældremøde i uge 35, tor 27/8, 

CK/RA 

Specialklasserne holder forældremøde i uge 36, tir 1/9 

CK/RA 

Udskolingen holder forældremøde i uge 37 ons 9/9 

MC/BLC 

Mellemtrinnet holder forældremøde i uge 38 tir 15/9 

BLC/CI 

Alle møder fra 19-21. 

 

CK har spurgt Martin Tinning om det samlede budget 

for Skovlyskolen og Egebækskolen. Bestyrelsen ønsker 

at understrege, at vi ikke kan acceptere, at der 

overføres et evt. underskud fra Egebækskolen, som 

skal dækkes af den sammenlagte skole – og hermed 

Skovlyskolen. 

 



 

 

Der er lavet en økonomisk model for Skovlyskolen og 

Egebækskolen som ser fornuftig ud. Der afholdes møde 

med forvaltningen (Sara, Jacob og Ole) d. 7. september 

vedr. økonomien. 

 

Økonomi for Skovlyskole/Egebækskolen. 

Der er bevilliget en ekstratildeling, der dækker 

omkostningerne forbundet med fortsat drift af 

Egebækskolen, da sammenlægningen først kan 

gennemføres maj 2016. Dette da ombygningen uføres i 

tre faser for at genere fortsat skoledrift mindst muligt. 

 

OS kontakter forvaltningen så skolebestyrelsen kan få 

indsigt i anvendelsen af forbruget på Egebækskolen. 

 

20.00 PAUSE 

20.10 Nyt fra 

skoleledelse 

OS orienterede om følgende: 

Personalesituationen 

En af de nyansatte lærere før sommerferien sagde op 

igen inden skolestart. Så ved skolestart manglede 3 

lærere. Der har været opslag men der er få ledige (og 

kvalificerede) lærere. Ledelsen har derfor set lidt 

bredere på mulighederne og har således ansat: 

 en geolog med undervisningskompetencer vedr. 

naturfaglige emner samt musik 

 en økonom til matematik og til musik (Jais læser 

matematik på KU). 

Det lykkedes gennem opslag at tiltrække en lærer, der 

havde suppleret læreruddannelsen med 

videreuddannelse i kost og ernæring. 

 

Der er derfor ingen vakante stillinger pt. 

 

Det er en udfordring generelt at rekruttere lærere i 

hovedstadsområdet – specielt med linjefagene tysk, 

musik, fysik/kemi og matematik. 

 

Biblioteket er ”oppe at køre” og den nye bibliotekar er 

ved at sætte sig ind i arbejdet, Ipads og programpakker 

såvel som øvrige biblioteksfunktioner. Allerede nu er 

lærerne særdeles glade for bibliotekaren og det arbejde 

Sara udfører. 

OS 

    

 Skolereform Elevrådet stillede spørgsmål til konceptet for 

Understøttende undervisning og Træning og 

 



 

 

fordybelse. 

For mellemtrin og udskoling handler Understøttende 

undervisning om at føre undervisningen videre i 

elevaktiviteter som forsat er lærerstyret. Fx at 

fysikundervisning kører videre i en understøttende 

aktivitet, hvor eleverne arbejder med stoffet i form af 

forsøg eller rapportskrivning. 

 

I indskolingen bliver den understøttende undervisning 

en brobygning mellem undervisning og SFO tid, hvor 

det, der er sat i gang i undervisningen forsætter eller 

videreføres ind over SFO aktiviteterne. 

 

Træning og fordybelse er mere elevstyret, hvor eleven i 

samarbejde med læreren træner og fordyber sig i 

individuelle mål.  

 

Motion og bevægelse kører i forbindelse med fagene i 

mellemtrin og udskoling. Så det er op til lærerne at få 

lagt motion og bevægelse ind i faget. 

For indskolingen er det pædagoger og lærere der laver 

motion og bevægelse forud for spise og 12-frikvarter. 

 

  

PCB renovering 

 

RA orienterede sidst om evt. uafsluttet PCB problematik 

på Skovlyskolen. RA orienterer i dag om svar fra 

Henning Bach Christensen og svar til denne igen 

gående på, at SB med direktørens svar forventer at 

PCB koncentrationerne forsat falder. Skolebestyrelsen 

forventer, at der inden for en nær fremtid ikke længere 

er områder med PCB koncentrationer over 

grænseværdierne - eller at forvaltningen igangsætter 

initiativer til yderligere ventilation, såfremt målingerne 

ikke udviser en tilfredsstillende resultat. 

 

 

  

Økonomi 

 

Specialklasseøkonomien er forsat præget af forhold 

som skal afklares med forvaltningen. Dette skyldes, at  

ca. halvdelen af budgetåret vil være gået, før endelig 

sammenlægning med Egebækskolen og 

personalemæssige dispositioner foretaget her. 

 

 

 Sammenlægning

en 

Der er nu udsendt en oversigt og en plan for 

ombygningen. Arbejdet udføres at Arkitektfirmaet 

Rørbæk og Møller og SB har fået tilsendt tegninger og 

projektplan. 

 

 



 

 

20.30 Specialklasser/ 

Egebækskolen 

OS orienterer om specialklasserne på Skovlyskolen. 

 

Camilla Ritzau er tildelt koordinatortimer til 

specialklasserækken. Hun holder ugentlige møder med 

Sarah Aagaard fra Egebækskolen og koordinerer 

medarbejdernes indsats. 

 

 

Nye punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

20.40  Efterårets fokuspunkter handler særligt om 

nedenstående, og der skal besluttes en arbejdsdeling: 

 

 Fysiske rammer i relation til  sammenlægning 

med Egebækskolen. Vi skal forfølge de 

muligheder, der allerede er åbnet ift. 

forbedringer af udearealerne, og vi skal være 

orienteret om div. ifm. med indretning og 

inventar. Toiletforhold er indtænkt. 

 

 Ansættelse af ny Skoleleder samt fokus på 

ledelsessituationen på Skovlyskolen og 

Egebækskolen. 

 

 Færdiggørelse af alle skal-principper 

 

CK 

20.50 Status på de 

øvrige principper 

Vi arbejder i første omgang med de nye SKAL 

principper. Dem med rødt er vedhæftet i udkast  -  der 

er nu sat navne på de ansvarlige for disse principper: 

 

1. Undervisningens organisering, herunder elevernes 

undervisningstimetal på hvert klassetrin, 

skoledagens længde, understøttende 

undervisning – BLC og CI, holddannelse, udbud af 

valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes 

placering i klasser.  

2. Samarbejde mellem skole/hjem – BLC og CI 

3. Underretning til hjemmene om elevernes 

udbytte – BLC og CI 

4. Arbejdets fordeling mellem lærerne – MC og RA 

5. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, 

lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. 

6. Skolefritidsordningens virksomhed 

 

Bør vi have et princip om ”Træning og fordybelse”? 

CK 

21.10 Eventuelt   



 

 

 

21.15 Tak for i dag og 

venligst noter flg. 

mødedatoer 

 

Tidspunktet for SB-møder er 18.30 – 21.15  

 

Formøde til skolebestyrelsesmøde  

(kun ledelse og formandskab): 

MAN 10-08-2015 

FRE 04-09-2015 

TOR 08-10-2015 

TIR 10-11-2015 

TIR 05-01-2016 

MAN 01-02-2016 

TOR 03-03-2016 

TIR 05-04-2016 

TOR 12-05-2016 

TIR 07-06-2016 

 

Skolebestyrelsesmøder 

TIR den 18-08-2015 

MAN den 21-09-2015 

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 

TIR den 15-03-2016 

TIR den 19-04-2016 

ONS den 25-05-2016 

TOR den 16-06-2016 

 

Skoleforumsmøder 

Tors 08-10-2015 

Tors 03-12-2015 

Tors 17-03-2016 

Tors 09-06-2016 

 

 

 


