
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 25.maj 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) 

Sabine Christensen, Suppleant (SC) 

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), Jakob Kofoed (JK), Sara 

Aagaard (SA) 

Fraværende  CK, BLC, EH, SC, Mathias, Balder, MC 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat godkendt  

 Godkendelse af dagsorden godkendt  

18.35  Nyt fra elevrådet Forretningsorden præsenteres 

JK orienterer.  Forretningsorden sendes ud 

som bilag 

Der er i hele Storkøbenhavn området op-

mærksomhed om lattergas som rusmiddel. Vi 

får en fælles diskussion om indsats og hand-

linger. Vi vil sætte større fokus på det forbyg-

gende arbejde ved b.la. at inviterer en mis-

brugskonsulent. JK har sendt mail ud til alle 

forældre i fase 2 om problemstillingen. 

JK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

18.50 Trivselsmåling Den nationale trivselsmåling er taget. 

Skovlyskolen har en svarprocent på 100 % 

Alle klasseteam arbejder pt med trivselsmå-

lingen og har lavet handleplaner. 

Undersøgelsen er drøftet i klasserne og der 

skal være en tilbagemelding til forældrene. 

Trivselsmålingen for den enkelte klasse 

kommer til at ligge på Intra fra omkring 1.juni. 

KB gennemgår overordnet trivselsmålingen 

og det videre arbejde.  

 

Undersøgelsen gav anledning til refleksion i 

klasseteamene.  

Alle klasseteam arbejder med trivselsmålin-

gen. Der udarbejdes handleplaner og der 

sendes forældrebreve ud til forældrene.  

 

Trivselsmålingen lægges ud på forældreintra. 

SKB får trivselsmålingen to - delt, 0.-3, klasse 

og 4.-9. klasse. 

 

SKB vil gerne høre nærmere om hvordan vi 

kan lave  trivselsmåling for Egely. Det vil vi 

lave laves efter sommerferien 

 

Bilag: Trivselsmåling for skolen, oplæg og 

skabelon til arbejdet med handleplan. 

KB 

 

19.30 Antimobbepolitik Alle skoler skal have en antimobbepolitik 

 

KB orienterer om oplægget til antimobbepoli-

tik. Oplægget bliver debatteret. 

SKB bliver orienteret om ressourceteamet 

ved kommende SKB-møde  

Opfordring til at elevråd og klasserne arbej-

der med Mobbestrategi i børneøjenhøjde. 

 

Oplægget er godkendt. Der arbejdes videre 

med layoutet.  

 

Bilag: Oplæg til antimobbepolitik 

KB 

    

19.45 Værdier og trivsel Alle skoler skal have et værdisæt med ret-

ningslinjer og pejlemærker for et godt under-

visningsmiljø med en god trivsel for alle ele-

ver. Det nuværende er fra 2009 og skal revi-

KB 



 

 

deres.  

KB orienterer om oplægget. Oplægget revi-

deres, så det passer til struktur og indhold. 

Der udarbejdes et nyt oplæg. 

Titlen ændres således den er mere sigende. 

 

Bilag: Oplæg til værdisæt 

 

20.00 Traditioner på Skovlysko-

len 

Vi har ved et møde for alle ansatte drøftet og 

revideret vores traditioner 

 

KB orienterer om arbejdet med traditioner på 

Skovlyskolen. Datoerne på de forskellige 

navngivende dage kommer i kalenderen fra 

skoleårets start. 

 

Bilag: traditioner på Skovlyskolen 

 

TM, 

MC 

20.15 Princip for klassedannelse Vi har revideret princip for klassedannelse  

Bilag: princip for klassedannelse 

Princippet er godkendt 

KB 

20.30 Nyt fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Det er godt at relevante emner bliver adres-

seret. 

 

 Skoleledelsen KB orienterer om skolens økonomi. 

KB orienterer om sammenlægning. Sammen-

lægning er gået rigtig godt. Personalet i Egely 

oplever et meget lavt konfliktniveau.  

KB 

JK 

 Medarbejderne  KB informerer om personalesituationen.  

 SFO   

 Andre   

20.50 Eventuelt   

 

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


