
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 15.august 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) 

Camilla, Elevrådsrepræsentant. 

Signe, Elevrådsrepræsentant  

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Aagaard (SA) 

Fraværende  Rasmus Axelsson (RA) 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat Godkendt, der skal sendes to referater. CK 

 Godkendelse af dagsorden Godkendt CK 

18.35  Nyt fra elevrådet Elevrådet anbefaler at toiletterne bliver rykket 

ud af klasserummet og  

toiletkerne væk fra klasselokalet. Eleverne 

ønsker ikke at bruge toilettet inde i lokalet. 

Elevrådet vil gerne have, at der bliver gjort 

sat fokus på læringsmiljøer ude ved klasser-

ne. Flere muligheder for at kunne arbejde i 

grupper uden foran lokalerne. 

Der er søgt penge til læringsmiljøer gennem 

forvaltningen. 

Der bliver undersøgt muligheden for at få 

Mylokker(elevskabe). Mylooker har forhånds-

lovet at kunne levere i slutningen af efteråret, 

hvis deres undersøgelse viser, at der er til-

slutning.   

JK 

  BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40 ,   2840 HOLTE     
  
TELEFON 46113170 

       
  

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL .DK   SKOVLYSKOLEN   



 

 

    

18.45 Budget 2017-20 for Ru-

dersdal kommune 

Skolebestyrelsen har lavet et høringssvar  

SB diskuterer konsekvenser af budgettet. 

Anna orienterer om partiernes økonomiske 

prioriteringsliste.  

Hvordan koordinerer vi vores indsats således 

at politikerne bliver opmærksomme på 

Skovlyskolen. Det kunne f.eks. være at sen-

de personlige breve til politikerne. Få foræl-

drene til at skrive læserbrev og til skoleudval-

get. Lave læserbrev til det grønne område.  

Charlotte sender høringssvaret i en mail ud til 

forældrene og høringssvaret bliver lagt på 

hjemmesiden. Skolebestyrelsen skriver et 

læserbrev og opfordre til at forældrene skri-

ver læserbreve.  

Skrive indlæg i Debatten. 

Skolebestyrelsen skriver et læserbrev. 

CK 

19.15 Forældremøder i år Deltagere på forældremøderne er fordelt. 

Skolebestyrelsen er blevet enig om følgende 

punkt til forældremøderne 

- Hvem er i skolebestyrelse? 

- Hvad laver vi i skolebestyrelsen – 

budget, principper, kan kontaktes via 

intra 

- Hvor tit vi mødes 

- Hvad arbejder vi med lige nu 

- I kan være aktive ved at… 

- Information findes på hjemmesiden 

- Kontaktforældre 

 

Plan (alle møder starter kl. 19 til 21) 

22.8 – 0. og 1. Årg. CK,  

23.8 – 2. Og 3. Årg. CI, RA 

25.8 -  6. 7. Og 8. Årg. MC, EH 

31.8 – 4. og 5. Årg. BLC, DS (er blevet flyttet) 

8.9 – Egely 1 RA 

8.9 – egely 2 CK  

 

 

 

      CK 

19.30 Årshjul for SB CK og KB orienterer kort om årshjulet. 

Årsmøde ligger i marts. Der tales om at læg-

ge årsmødet sammen med en oplægsholder. 

Der laves en brainstorm på næste SKB mø-

de.  

Bilag: Årshjul 

CK, KB 

    



 

 

19.45 Skolens resultater  

afgangsprøver og natio-

nale tests 

 

 

KB og JK orienterer om nationale test og af-

gangsprøver. Ledelsen og lærerne arbejde 

med en nysgerrig tilgang til tallene. 

JK, KB 

20.15 SFO – struktur og opgaver KB orienterer i kort træk.  

 

KB 

20.30 Nyt fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

CK orienterer om mødet med de andre sko-

lebestyrelsesformænd. Omdrejningspunktet 

var sparekravene som skolerne stå over for.   

CK 

 Skoleledelsen Der er blevet klaget over kørsel med special-

børn. Kørslen er overgået fra taxa Ole til be-

redskabet. 

KB orienterer om klage og den nye ordning.  

Vi er kommet godt i gang med skoleåret. Der 

er en god stemning i personalegruppen.  

KB 

JK 

SA 

 Medarbejderne  God stemning, ellers intet nyt TM, MC 

 SFO   

 Andre   

20.50 Eventuelt Procedure i forhold til store køretøjer. Vi kan 

fremme sikkerheden ved at en pedel går for-

an køretøjet i skolegården.   

 

 

Punkter til kommende møder: revision af principper, kvalitetshandleplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag til referat.  

Skovlyskolen årshjul for skolebestyrelsen 2016-2017 
 

Måned Punkt 

August  Høringssvar: Kommunalt budget (i den første uge) 

Forældremøder indhold 

Skolebestyrelsens årshjul  

Skolens resultater – afgangsprøve og nationale tests 

 

 

September Planlægning af seminar i november 

Skolens handleplan 

 

 

Oktober 

 

Skolens budget  

 

 

 

November 

 

Seminar lørdag d. 26.11 kl. 8.30 - 15 

 

Januar Ferieplanen 

Planlægning Årsmøde for forældre 

 

 

 

Februar Høring af kommunal kvalitetsrapport 

Timefordelingsplanen 

 

 

 

Marts Årsmøde for forældre 

Orientering om fagfordeling 

 

April  

 

 

Maj   

 

 

Juni National trivselsundersøgelse 

Kalender for kommende år 

 

 

 

08-08-2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


