
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 14. januar 2016 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)A 

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

Aagaard (SA)A 

Fraværende  Charlotte Ibsen, Erik Heegaard, Katinka, Balder, Anna S. 

Bruun, Sara Aagaard. 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst Opfølgning 

18.30 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt  

 Godkendelse  

af referat fra sidste møde 

Der henvises til bilag i referatet som bliver 

sendt ud igen.  

Opgave-

fordelingen 

vedhæftes 

18.40 Nyt fra:   

 Elevrådet Skolens ledelse arbejder sammen med elev-

rådet på, at elevrådet bliver mere synlige ift. 

hverdagen på skolen. Eleverne skal ses og 

høres mere. 

Ved valg af elevrådsrepræsentanter skal læ-

rerne gøre mere ud af den demokratiske pro-

ces.  
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 Formanden for skolebestyrel-

sen 

CK orienterer kort om seneste skoleforums-

møde. CK sender referatet fra skoleforums-

mødet. 

CK orienterer om Fællesmøde med børn og 

skoleudvalget d. 12. jan. 2016. Mødet hand-

lede om børne- og ungepolitik og hvordan 

arbejdet kunne gribes an. 

Skolebestyrelsen og skoleledelsen skal ar-

bejde med børne- og ungepolitikken.  

 

Børne- og 

ungepoli-

tikken 

vedhæf-

tes. 

 Skoleledelsen KB orienterer om ombygning. Det nye musik-

lokale er nu færdigt og kan tages i brug.  

Alle andre lokaler er klar til indflytning i star-

ten af februar. 

I forbindelse med ombygningen er der bygget 

nye toiletter på hovedgangen. Toiletterne vil i 

første omgang blive udstyret med koldt-

vandshaner til håndvaske og håndtørre. Det 

vil efterfølgende blive evalueret om det er 

nødvendigt med varmt vand. 

KB vil undersøge hvilke hygiejneregler der på 

området.  

Ny lærer i stedet for JV, der går på barsel. 

Tiltræder 1. Feb. Barselsvikariat for Lars, 

bliver løst internt. 

Besøg af Henning Bach for at se på ombyg-

ning mm.  

Udearealerne vil få et løft. Skolebestyrelsen 

er meget optaget af at følge processen tæt. 

Tidshorisonten er endnu usikker. 

KB orienterer om skoledagens længde og 

konfirmationsforberedelse. 

KB orienterer om situation omkring 7. årgang. 

Det bliver diskuteret, hvordan skolen kan åb-

ne klasserne over for hinanden. Skal der ar-

bejdes mod opbrud af den traditionelle klas-

sedannelse og hen mod flere klassedannel-

ser gennem skoleforløbet? 

 

 Medarbejderne  Der er generelt en positiv stemning.   

De lærere, der nu har både specialklasser og 

almenklasser, skal vælge mellem specialsko-

len og almenskolen. Dette gør nogle lærere 

usikre og bekymrede.   

 

 SFO Tone og KB har holdt møder med koordinato-

rerne, Casper, Jesper og Tami, for at afklare 

hvilke opgaver de hver især har.  

Der er en rigtig god dynamik og stemning i de 

 



 

 

tre afdelinger. 

    

19.15 Skolesammenlægning 

 

Status på sammenlægningen og oplæg til 

plan for processen og kommunikationsplan 

på Skovlyskolen og på Egebækskolen. 

 

  Sara og Kirsten inviterer til forældremøde på 

Egebækskolen.  

KB orienterer yderligere på begge skoler via 

breve om sammenlægningen 

Proces-

plan ved-

hæftes 

19.30 Budget 2016 Det endelige årsregnskab er først klar i fe-

bruar. Der bogføres stadig regninger og ind-

tægter på for regnskabsåret 2015.  

KB orienterer ud fra et forløbigt årsregnskab 

for normalskolen og SFO for 2015. Under-

skuddet for almenskole og SFO bliver på 

136.986 kr.  

KB orienterer om budgetramme, planlagt for-

brug og undervisningsmidler. 

Budgettet for almenskolen og SFO er god-

kendt. 

Der vil blive aflagt regnskab og budget for 

specialklasserne ved kommende skolebesty-

relsesmøde. 

 

20.00 Skolebestyrelsens årsbe-

retning 

Årsberetningen skal fremlægges ved mødet 

d. 25. januar. 

CK laver en skriftlig årsberetning og sender 

beretningen ud til skolebestyrelsesmedlem-

mer 2 dage for mødet. 

 

20.30 Kommunikationsstrategi Der er sendt et notat ud om kommunikation. 

Ud fra notatet udarbejdes der en kommunika-

tionsstrategi for Skovlyskolen. I kommunikati-

onsudvalget er Michael, Kirsten og Rasmus. 

Som en del af strategien laves der en face-

bookside 

Notat om 

kommuni-

kation 

vedhæf-

tes 

20.50 Eventuelt   

Kommende punkter og datoer 

    

 Synlig læring   

 Principper - revision   

 Børne -og ungepolitikken   

 Trafikpolitik   

 Kommende mødedatoer MAN den 25-01-2015 - Årsrapportering 

ONS den 10-02-2016 

LØR den 05-03-2016 – Seminar kl. 8.30 -15 

TIR den 15-03-2016 

 



 

 

TIR den 19-04-2016 

ONS den 25-05-2016 

TOR den 16-06-2016 

 

 

 

 


