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Referat af skolebestyrelsesmøde (møde 33) 

 

Mødetidspunkt Den 21. september 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 (Lærerrepr.) (MAC) 

Trine Mønster (Lærerrepr.) (TM) 

Katinka (elevrådsrepr.)  

Balder (elevrådsrepr.) 

 

Kommunalbestyrelsesrep. Anna Scharling Bruun (ASB)(lokallisten) 

Skoleledelse Ole Stavngaard (OS) og Jakob Kofoed (JK),  

Fraværende med afbud Rasmus Axelsson 

Fraværende uden afbud  

Faste punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølgning 

18.30 Velkommen og 

præsentation 

Velkommen til Kirsten Frøhlich Brønd, kommende skole-

leder samt Sara Aagaard, afd.leder på Egebæk, kom-

mende afd.leder for Skovlyskolens specialafdeling. 

 

SB-medlemmerne præsenterer sig kort, hvorefter Kirsten 

fik ordet for en præsentation. Der vil være mulighed for, 

at bestyrelsen og Kirsten aftaler nærmere vedr. informa-

tion om skolen, bestyrelsesarbejdet og gensidige ønsker 

på et arbejdsmøde. Mødet lægges i feb.-marts, når Kir-

sten har lært skolen at kende. 

 

Sara præsenterede sig herefter – fortalte om sin ar-

bejdsmæssige ud uddannelsesmæssige baggrund, over-

ordnet om skolesammenlægningen og opgaven med   

 



 

 

den kommende personalefusion. 

19.15 Godkendelse  

af referat 

17.06.2015 

Referatet blev godkendt, dog med den bemærkning, at 

Tone ikke har eneansvar for den overordnede ledelse af 

SFO, men naturligvis deler ansvaret med skolelederen. 

CK/RA 

19.20 Nyt fra SFO  Valg til forældreråd 

Forældrerådet har ca. 5 forældrerepræsentanter. Der er 

”krav til” minimum 3 forældrerep. og gerne min. 1 foræl-

der fra specialklasserækken. Valget arrangeres relateret 

til dansefesten den 24. sept. Mere herom senere 

 

Status indretning Bøgely 

Skolens nye skoleleder har gennemført et indretnings-

projekt på Høsterkøb Skole med hjælp fra indretningsar-

kitekter. Vi vil involvere Kirsten Brønd i vore overvejelser 

umiddelbart efter hendes tiltræden. 

 

Ønske om at Tone deltager m.h.p. inddragelse af SB i 

visionerne på sigt med SFO/K.  

 

SFO forældrerådsformand samt afd.leder for SFO afde-

lingerne kommer på skolebestyrelsesmødet d. 20. okto-

ber og deltager derefter på hvert andet møde.  

 

TH 

19.35 Nyt fra Elevrådet Elevrådets punkter: 

 

Bo Faurskov (udskolingen) har afholdt valg til elevrådet. 

Øvrige elevrepræsentanter til yngre elevråd er valgt. 

 

Katinka 8.b og Balder 8.a er valgt som elevrådsformænd. 

De deler formandsposten. Der afholdes elevrådsmøder 

ca. en gang om måned. 

Ole kommer på det kommende møde og orienterer om 

projektet synlig læring og den lærende elev.  

 

 

 

19.45 Nyt fra forman-

den for skolebe-

styrelsen 

Valg til skolebestyrelse 

Der skal som bekendt vælges 2 forældrerepræsentanter 

og gerne op til 7 suppleanter. SB har reklameret for be-

styrelsen ved forældremøderne. Status for proces vedr. 

suppleringsvalget, og det netop afholdt valgmøde.  

 

Der afholdes møde mellem alle SB-formændene på Dro-

ninggård den 28. sept. 

 

 

CK 

   



 

 

Charlotte orienterer om høringsmaterialer. Ole sender ud 

til resten af skolebestyrelsen. 

 

Den 28. september holder skolebestyrelsesformændene 

et formøde forud for Skoleforumsmødet d.  8.oktober. 

 

Der er afholdt valgmøde den 21. september. Der er pt. 

en forældre fra specialrækken og to fra normalklasserne, 

der har meddelt, at de kandiderer. Sabine, der sidder i 

forældrebestyrelsen i SFO, vil gerne være supplement. 

Der er 10 dage til selv valghandlingen. Forældre kan 

fortsat kandidere op til 10 dage fra valgmødedatoen. 

 

Ole skriver ud til forældrene om procedureren indtil valg-

handlingen. 

 

Nå kandidatlisten er kendt, træffes beslutning om afhol-

delse af valghandlingen. 

 

19.50 Nyt fra skolele-

delse 

 

Ledelsessituati-

onen 

Ole orienterede om forældremøderne i de forskellige 

afdelinger.  

 

Lærerne gav udtryk for at det gik fint, dog var tiden knap. 

 

Forældrene gav udtryk for, at det var godt at alle lærerne 

præsenterede sig på indskolingsmødet.  

 

Den 6. november er der uddannelsesdag for lærere og 

pædagoger. Skolen lukker kl. 13.15, men SFO har åbent 

frem til kl. 16.15 

 

Udfordringer omkring placering af cykler foran Birkely og 

kørsel gennem skolegården hertil. D.d. blev en elev der 

legede påkørt.  

 

Ole orienterer om trivselsundersøgelse på skolen. Læ-

rerne får udleveret materialet.  

 

 

Sara Aagaard er afdelingsleder for specialklasseafdelin-

gen (Egebækklasserne og Skovlyklasserne) fra 1. august 

2015. Den overordnede ledelse er hos Skovlyskolens 

skoleleder. Ledelsesopgaven vedr. skovlyklasserne vil 

frem til den fysiske sammenlægning primært blive vare-

taget af skolelederen og Camilla Ritzau, som har koordi-

nerende funktioner relateret til specialklasserækken på 

OS 



 

 

Skovlyskolen. 

 

Hvordan ledelsesstrukturen på Skovlyskolen skal være 

efter Kirstens tiltræden – og efter den fysiske sammen-

lægning, vil K.F.B. afgøre i dialog med skolebestyrelsen. 

 

 Skolereform Relateret til skolereformen og længere skoledage har 

skolens ledelse og lærerne modtaget adskillige ønsker 

om dispensation fra mødepligten. Det er ikke muligt at 

give dispensation. Bemærkningerne til loven muliggør 

alene dispensation til eliteidræt og til musiktalenter og må 

andrage 1-4 lektioner pr. uge - idrætstimer eller under-

støttende undervisning. 

Der er åbnet mulighed for at søge om at konfirmations-

forberedelsen kan foregå som en undervisningsunder-

støttende aktivitet, og således tælle med i det ugentlige 

pligtige timetal. Det kræver en ansøgning, som skolebe-

styrelsen skal acceptere.  

 

Ole orienterer om mulighederne for at få dispensation til 

at konfirmationsforberedelsen anerkendes som en un-

dervisningsstøttende aktivitet. Skolebestyrelsen godken-

der at skolen søger om dispensation. Elever der ikke skal 

konfirmeres, skal tilbydes anden understøttende under-

visning.  

 

Skolelederen kan give dispensation fra undervisningen, 

hvis eleverne er eliteidrætsudøvere. Undervisningsmini-

steriet har formuleret hvad der kan dispenseres fra (un-

derstøttende undervisning og idræt). 

 

    

20.10     PAUSE 

20.20 Skolesammen-

lægning 

 

Der afholdtes møde d. 7. sept. vedr. specialklasseøko-

nomi med Sara, Jacob, Ole og forvaltningen. 

 

Orientering om resultat fremlægges på skolebestyrel-

sesmødet. 

 

JK, OS 

  Status på de konkrete sammenlægningsprocesser 

Hvad er der fokus på Egebækskolen og på Skovlysko-

len? 

 

Der har på Egebækskolen været en del ændringer i per-

sonalegruppen – dels på grund af nedlæggelse af døgn-

afdelingen og dels p.g.a. skolesammenlægning. Perso-

 



 

 

nalesituationen er nu blevet mere stabil. 

Fokus på Egebæk er den fortsatte skoledrift samtidig 

med at en flytning skal forberedes. På Skovly planlæg-

ges ombygning og sammenlægningen. Økonomien sø-

ges samkørt/koordineret (specialklasseøkonomien) fra 1. 

august 2015 

 

20.20 Specialklasser/ 

Egebækskolen 

Udfordringer på Egebækskolen m.h.t. daglig drift i perio-

den op til den fysiske sammenlægning? 

 

Det er altid forbundet med udfordringer fysisk at skulle 

afvikle en institution og flytte/sammenlægge den med en 

anden institution.  

 

 

Nye punkter 

Tid Dagsordenspunkt Bemærkninger Opfølg-

ning 

20.30 Fysiske rammer 

 

Status på ombygning/byggesag 

 

Simon har holdt byggemøde med entreprenører. Ole har 

samtaler med arkitekter. Simon er begyndt at nedtage 

borde, bænke og skabe i de områder, der skal bygges 

om.   

 

Status på udearealer jf. orientering fra Henning Bach-

Christensen til RA 

 

OS 

 

 

RA 

20.40 Principper Følgende SKAL-principper behandles: 

 Understøttende undervisning 

 Samarbejde mellem skole og hjem (Skole/hjem 

samarbejdet) 

Princippet er blevet godkendt d. 21. september 

2015. Princippet revideres 2016/2017. 

 Underretning til hjemmene om elevernes udbytte 

Princippet er blevet godkendt d. 21. september 

2015. 

 Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling) 

 

Vi forholder os til de øvrige SKAL-principper  -  parente-

sen angiver, hvad vi tidligere har kaldt dem: 

 Undervisningstimetallet på hvert klassetrin (time-

fordeling) 

 Holddannelse 

 Valgfag 

 Specialundervisning (specialklasser) 

 

BLC, CI 

BLC, CI 

 

BLC, CI 

MC, RA 

 

CK 



 

 

 Elevernes placering i klasser (klassedannelse) 

 Lejrskoleophold (lejrskole) 

 udsendelse i erhvervspraktik mv. 

 Skolefritidsordningens virksomhed 

 Økonomistyring jf. §44, stk. 3 (øk.styring) 

 

Eksisterende principper til revidering eller kassering: 

 Elevrådsarbejdet 

 Klassekassen 

 Kontaktforældre 

 Sponsorering og gaver 

 Terminsprøver 

 

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): 

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 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 

 



 

 

 

 


