
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 19.april 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) 

Mathias, Elevrådsrepræsentant. 

Balder, Elevrådsrepræsentant  

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Aagaard (SA) 

Fraværende  Sara Aagaard, Michael (MC), Rasmus (RA), Mathias og 

Balder. 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat Referatet er godkendt  

 Godkendelse af dagsorden godkendt  

18.35  Nyt fra elevrådet Forretningsorden præsenteres udskydes til 

næste møde.   

 

18.50 Skoleårets planlægning Herunder b.la. 

Timefordelingsplanen  

Mødetider 

Understøttende tid 

Status på personalesituationen 

Kirsten præsenterer timefordelingsplanen 

herunder nedsættelse af det obligatoriske 

timetal på 8. årgang ifm. præst. 

KB 

JK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

Kirsten præsenterer rammen for skoledagen 

2016 – 2017. Rammen indeholder informati-

on om elevpauser, bevægelse, følg din nys-

gerrighed, interessegrupper, faglig træning 

og fordybelse, Understøttende tid og skole-

dagens struktur. Rammen sendes ud sam-

men med referatet.  

KB orienterer om personalesituationen. 

19.30 Økonomiopfølgning Opfølgning på 1.kvartal 

KB orienterer om budget for 1. kvartal. Det 

generelle billede er, at skolen bruger ca. 3% 

for meget ift. første kvartal.  

KB orienteret om at der er afsat 2. mio. til 

Skovlyskolens parkeringsforhold. SKB havde 

indtryk af, at det kun var fase 1 og efterføl-

gende blive gjort noget ved udearealet -  

gårdarealet og legeredskaber. 

Charlotte, Rasmus og Charlotte tager kontakt 

til Henning Bach for at høre nærmere om 

prioritering af de midler, der er afsat til Skovly 

KB 

19.45 Trafikpolitik Endelig godkendelse. Den er godkendt.  

 

KB 

20.00 Kommunikationsstrategi Udvalget har skrevet en kommunikationsstra-

tegi og revideret princippet vedr. kommunika-

tion mellem skole og hjem. 

Præsentation og godkendelse af strategi og 

princip. 

KB retter til og sender kommunikationsstrate-

gien og princippet ud til personale og foræl-

dre. 

MC 

KB 

RA 

20.15 Skolesammenlægning 

 

Status på sammenlægningen – nyt siden 

sidst – sammenlægning går efter planen. 

SA 

20.30 Nyt fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Opfordre til at alle læser pixiudgaven af afta-

lepapiret 

Suppleanten deltager på alle SKB-møderne i 

fremtiden 

 

 Skoleledelsen   

 Medarbejderne  Der er stabilt på medarbejderne.  

 SFO   

 Andre   

20.50 Eventuelt   

 

Punkter til kommende møder: Trivselsundersøgelsen, revision af principper, kvalitetshandleplan 


