
 

 

 

 
 
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Mødetidspunkt Den 10.februar 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) 
Balder, Elevrådsrepræsentant  
Katinka, Elevrådsrepræsentant 
 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Brun (ASB)(Lokallisten) 
Skoleledelse Kirsten Frøhlich Brønd (KB), Jakob Kofoed (JK), Sara 

Aagaard (SA) 
Fraværende  Charlotte Krogh, Sara Aagaard, Katinka, Dina Schott,  

Michael Christiansen.  
 
Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst Opfølgning 
18.30 Godkendelse af dagsorden  Dagsorden er godkendt  
 Godkendelse  

af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt.  

18.40 Nyt fra:    
 Elevrådet Elevrådet præsenterede de opgaver elevrå-

det arbejder med og skal i gang med.  
Der arbejdes med sneregler og tilbudsfag og 
en ny forretningsorden. 
Elevrådet bliver fremover delt i to – store 
elevråd og lille elevråd. 
 

 

 Formanden for skolebestyrel- Ikke noget nyt fra formanden  
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sen 
 Skoleledelsen Vi gik en tur og så de nye lokaler. 

KB orienterede om trivselsmåling og APV 
blandt medarbejder. Der er påbegyndt en 
proces med udgangspunkt i trivselsmålingen. 
KB orienterede om strukturen for afdelinger-
ne, herunder specialklassetilbuddet. Der ar-
bejdes på at skriftliggøre rammerne for hele 
Skovlyskolen.. 
KB orienterede om synlig læring. Der er te-
madag 11.2, hvor lærerne arbejder med læ-
ringsmål og succeskriterier for de enkelte 
elever.  
18.marts kommer forvaltning med flere for at 
være sparring og se hvor langt vi er i proces-
sen. 
Skolen er tilmeldt trivselsdag d. 4. marts og 
er blevet ambassadørskole for Red Barnet. 
18. marts er det skolernes innovationsdag, 
hvor skolen også deltager. 
KB orienterede om processen med arbejde 
med ly´ene med særligt henblik på Bøgely og 
Granly. 
Vi har søgt og fået midler til skærme og 
apple-tv i nye lokaler. 
KB orienterer om etablering af legeplads 
i.f.m. Egebækskolen.  
KB orienterer Der er afsat 2 mio. til udearea-
ler på Skovlyskolen. Der startes med indkør-
selsområdet efter sommerferien.  
Der arbejdes på solafskærmning i klasserne. 
Toiletter i Bøgely og Granly er sat på dagsor-
den. 

 

 Medarbejderne  Ikke noget nyt  
 SFO Ikke noget nyt – vi holder temamøde med 

SFO inden sommerferien 
 

 Kommunalbestyrelsen ASB orientering om hyrdebrev fra UVM og 
skoledagens længde. 
Skoleledelsen og skolebestyrelsen skal søge 
Børn -og skoleudvalget om muligheden for at 
afkorte skoledagen.  
Skolebestyrelsen ønsker det som punkt på 
kommende møde 

 

19.30 Skolesammenlægning  
 

Status på sammenlægningen – nyt siden 
sidst 

 



 

 

KB orienterer om Egebækskolen. Ege-
bækskolen skal være i Birkely. Der er 5 grup-
per, og der er 8 til 12 børn i hver gruppe. 

  De yngre børn har brug for at være afskær-
met. De større børn har mindre brug for af-
skærmning. Der bliver taget individuelle hen-
syn 

 

    
19.40 Budget 2016  Budget for specialafdelingen 

KB orienterede om budgettet for specialafde-
lingen.  

Budgettet 
sendes ud 
med refe-
ratet 

20.10 Kvalitetsredegørelsen for 
2105 og skolens kvalitets-
analyse 

Der er sendt høringsmateriale ud til skolebe-
styrelserne vedr. Kvalitetsrapporten og sko-
lebestyrelsen skal afgive et høringssvar. 
 
Skolen skal lave en intern kvalitetsanalyse på 
baggrund af egne resultater og en handle-
plan. Der orienteres om materialet og den 
kommende proces. 
 
Skoleledelsen ser nærmere på datamaterialet 
i et tæt samarbejde med forvaltningen. Besty-
relsen orienteres om handleplanen 
Skolebestyrelsen tog kvalitetsrapporten til 
efterretning 

Bilag 
sendes ud 
med refe-
ratet. 
Både kva-
litetsrap-
porten og 
analyse-
materialet 
er kun til 
eget brug 
og må 
ikke deles 
med an-
dre. 

20.30 Trafikpolitik  Alle skoler skal lave en trafikpolitik.  
Skovlyskolen skal derfor i gang med den og 
vi skal have nedsat et lille udvalg, der skal 
komme med et oplæg. 
Vedhæfter en trafikrapport og et eksempel på 
en trafikpolitik, som bestyrelsen på Høster-
køb Skole har lavet. 
 

Udskydes 
til næste 
SKB-
møde 

20.50 Eventuelt  Høringssvar om borgerdialogpolitik Udskydes 
til næste 
SKB-
møde 

Kommende punkter  og datoer  
    
 Synlig læring   
 Principper - revision   
 Børne -og ungepolitikken   
 Trafikpolitik   



 

 

 Høringssvar om borgerdia-
logpolitik 

  

 Skoledagens længde   
 Kommende mødedatoer LØR den 05-03-2016 – Seminar kl. 8.30 -15 

TIR den 19-04-2016 
ONS den 25-05-2016 
TOR den 16-06-2016 
 
 

 

 

 


