
 

 

 
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 34 
 

Mødetidspunkt Den 10. december 2015 kl. 18.30 til 21.00 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Rasmus Axelsson Næstformand (RA) 

Birgit la Cour, Bestyrelsesmedlem (BLC)  

Charlotte Ibsen, Bestyrelsesmedlem (CI) 

Michael Christiansen, Bestyrelsesmedlem (MC) 

Erik Heegaard, Bestyrelsesmedlem (EH) 

Dina Schott, Bestyrelsesmedlem (DS) 

Maja Christiansen (medarbejder repræsentant) (MAC) 

Trine Mønster (medarbejder repræsentant ((TM) 

Katinka, Elevrådsrepræsentant. 

Balder, Elevrådsrepræsentant  

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

Skoleledelse Kirsten Frøhlich Brønd (KB), Jacob Kofoed (JK)  Sara 

Aagaard (SA),  

Fraværende  Erik Heegaard, Trine Mønster, Katinka, Sara Aagaard 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst Opfølgning 

18.30  Præsentation af bestyrel-

sen 

Alle medlemmer præsenterer kort sig selv.   

18.40 Godkendelse  

af referat fra sidste møde 

Der skal underskrives referat  

18.45 Nyt fra:   

 Elevrådet Ønske om informationer om byggeproces til 

elever og forældre. Hvad, hvordan og hvor-

når? Både til Skovly- og Egebæk 

 

 Formanden for skolebesty-

relsen 

Orientering fra Skoleforum. Der udsendes  

referat fra Skoleforumsmødet senere på året 

eller i starten af næste år. 

Pulje til toiletter på alle skoler. KB undersøger 

Skovlyskolens andel ift. tildeling af midler?  

 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

Der efterlyses en hygiejne politik/vejledning. 

Der er et generelt fokus på skolernes toiletter 

udfordringer i kommunen. 

Skoledagens længde er et opmærksomheds-

punkt. Punktet kommer på et af de kommen-

de møde, hvor ledelsen fremlægger tanker 

om næste skoleår. 

It-politik, hvad gør vi når Ipadene ikke virker 

længere?  

It-redskaber - Skriveprogrammer der skal 

bruges.    

Trafikpolitik – hvordan kommer eleverne i 

skole. På Skovlyskolen er det ca. 60 %, der 

bliver kørt i skole af forældre/voksne. 

 

 Skoleledelsen Kirsten orienterede om den første måned på 

Skovlyskolen. 

Kirsten har haft samtaler med næste alle læ-

rere og pædagoger. 

Kirsten orienterede i kort træk om planerne 

for sammenlægningen af Skovlyskole og 

Egebækskolen. 

Kirsten orienterede om den nyligt afholdte 

APV af det psykiske arbejdsmiljø og trivsels-

undersøgelsen.   

I forbindelse med sammenlægningen og om-

bygningen har Kirsten inviteret Henning Back 

og Martin Tinning til en walkthrough.  

 

 Medarbejderne  Spørgsmål ”hvem er blevet valgt som TR?” 

Michael Palmquist (MP) 

 

 SFO Nyheder fra SFO:  

Hvordan skal SFO´ens rolle være. Hvor ser 

de sig selv ift. Ledelse. Tone er pt. daglig 

leder for SFO´en. 

Louise fra Egebækskolen fortsætter som 

SFO koordinator for specialafdelingen. 

Kirsten holder workshop med SFO og tegner 

en profil for de forskellige ly. Kirsten arbejder 

sammen med Tone og koordinatorerne om 

indretning af læringsrummet. 

Koordinatorerne kommer med på et skolebe-

styrelsesmøde i foråret.  

 

 



 

 

19.40 Skolesammenlægning 

 

Status på sammenlægningen og på ”tempe-

raturen” på Skovlyskolen og på Egebæksko-

len. 

Kirsten og Sara har orientereret personalet 

på begge skoler om at sammenlægning vil 

ske ultimo april.  

 

 

 Kirsten og Sara laver en procesplan over 

indflytning ift. hvornår og hvem, der skal in-

volveres. 

Der er et stort ønske om klar og tydelig kom-

munikation om processen til begge forældre-, 

børne- og medarbejdergrupper.  

Kirsten orienterer om personalesammensæt-

ningen ift. opgaver i både alm. skolen og 

specialskolen. 

Rasmus foreslår et inklusion projekt 2.0 

 

20.00 Ombygning 

 

 

Status på byggeriet. Vi har nu rømmet ho-

vedparten af de lokaler på skolen, der er om-

fattet af byggeriet. Byggeprocessen er frem-

skyndet, så ombygningen forventes færdig i 

april.  

 

20.20 Skolens fremtidige ledel-

sesstruktur 

En orientering om status og drøftelse af sko-

lens fremtidige ledelsesstruktur, herunder 

ledelsen af SFO. 

Kirsten orienterer om skolens ledelsesstruk-

tur. Se bilag 

Overflytte sekretær og servicemedarbejder 

fra Egebækskolen  

 

20.35 Kommunikationsstrategi Der er sendt et eksempel ud og bestyrelsen 

skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal 

udarbejde en strategi for Skovlyskolen. 

Kirsten sender nyhedsbreve ud ca. en gang 

om måned.  

Skovlyskolen skal lave en facebookside med 

opdateringer en gang om ugen. 

Rasmus og Michael sammenholder vores 

hidtidigt strategi og fremtidige strategi. 

 

20.50 Eventuelt Bus 197 lukker, Kirsten skriver et udkast til et 

høringssvar. Skolebestyrelsen responderer 

på udkastet. Kirsten sender høringssvaret. 

Lukningen af bus 197 vil betyde begrænset 

mulighed for at komme til Naturskolen. 

 

Kommende punkter og datoer 

    

 Synlig læring   



 

 

 Principper - revision   

 Budget 2016 På januar mødet  

 Børne og ungepolitikken   

 Trafikpolitik   

 Kommende mødedatoer Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 

21.00. Der vil blive serveret sandwich. 

TIR den 12-01-2016 dato er ændret til TOR 

den 14-1-2016 

MAN den 25-01-2015 – Årsrapportering 

kl.19.00 

ONS den 10-02-2016 

LØR den 5.marts seminar kl. 8.30 – 15.00 

TIR den 15-03-2016 (skal måske udgå) 

TIR den 19-04-2016 

ONS den 25-05-2016 

TOR den 16-06-2016 

 

 

 


