
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 13.september 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), Jakob Kofoed (JK) 

Fraværende  Camilla (elevråd), Michael (MC),  

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat Referaterne er godkendt. 

Sabine skal have referatet (POLS)  

 

CK 

 Godkendelse af dagsorden Er godkendt – mangler formøder CK 

18.35  Nyt fra elevrådet Solafskærmning til klasselokalerne 

Gardiner for at forhindre at blive forstyrret i 

undervisningen af mindre børn pga. vinduer-

ne ud mod legepladsen. 

 

Legeplads til 4.- 7? Der bliver lavet en reno-

vering af udearealer ifm byggeriet. 

SC: Legeplads var også oppe SFOforældre-

rådet. Her var der meget kritik af de store 

    Signe 
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vandmængder der altid ligger på legeplad-

sen. 

 

9. klasserne vil gerne have deres iPads tilba-

ge. Maja (lærer i begge 9. Klasser) ser det 

som en fordel at de har computere, er bedre 

til tekstbehandling og matematikprogrammer. 

Er det arbejdsrelaterer eller det for hyggens 

skyld? 

 

Elevrådet holder kagedag for Red Barnet. 

Det er fredag d. 16. september. 

18.45 Nyt fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Der blevet søgt indflydelse ift. at påvirke bud-

get således at Skovlyskolen er tænkt med i 

budgetterne. Alle partier er positive overfor at 

bruge penge til renovering af bygninger, tag 

og udeareal.   

Penge kan lånefinansieres 

Ser at prioriteret skal være tag og vinduer, 

bygninger, men udearealer er også vigtig ift. 

helhedsløsning, sidst er ankomstområdet. 

CK 

 Skoleledelsen 

 

KB har været til møde omkring finansiering af 

renovering.. 

Processen er sat i gang.  

Udeareal – der startes ude foran skolen, an-

komstområdet. 

KB - der er holdt møde om toiletter.  

Når det er vedtaget bliver skolebestyrelsen 

inviteret med i processen. 

 

KB informerer om, hvordan tildelingsmodel-

lem er sammensat på skolerne. Der tænkes i 

andre løsninger ift klassedannnelse. Som det 

er nu, er de skoler med små årgange meget 

sårbare i forhold til at holde sig inden for 

budgettet. 

 

Skoleudvalget har  diskuteret tildelingsmodel 

for skolerne. Derefter skal det videre til hø-

ring.   

 

Vandskade – tre lokaler er lukket. De bliver 

renoveret og saneret. I den forbindelse laves 

taget. 

 

KB 

JK 

 



 

 

Venskabsløbet, projekt med Red Barnet – 6. 

årgang skal ud og sprede budskabet om ven-

skabsløbet i lokalområdet. 

 

Elevfest for 0. – 3. på torsdag  

Mellemtrin for 4. – 6.  Nytårskur (start januar) 

Udskoling for 6. - 9. Afholdes i slutning af 

oktober.  

 

 Medarbejderne  Det er for et medarbejder synspunkt vigtigst 

at renoveringen starter med tag og vinduer, 

bygninger og derefter udearealer.  

 

Alle lærere er på kursus i synlig læring. Det 

betyder, at der er omlagte dage. 

 

TM, MC 

 SFO SFO leder 

Det er et intern opslag. To har søgt. Der af-

holdes samtaler med de to kandidater. 

Hvert ly vil have en pædagogiskkoordinator.  

Følgende deltager: 

KB 

Camilla Ritzau(afdelingslider for indskolingen)  

Sabine (Skolebestyrelse) deltager.  

Michael (skolebestyrelse) bliver spurgt om 

han kan deltage. 

 

 Andre 

 

Anna (ASB) – spørger ind til børns færden på 

skolens område. Der kommer mange børn og 

unge i hverdagene og i weekenderne.   

 

Kommunikation om officepakken til elever og 

lærere. 

 

19.45 Handleplan 

 

Skolen har skrevet en handleplan på bag-

grund af de faglige resultater. Planen skal til 

orientering i bestyrelse og godkendes af for-

valtningschefen. 

 

KB orienterer om de tre indsatsområder. Om-

råder er: 

 

Matematik 0. - 3.  kl. 

Læsning 0. – 2. kl. 

Læringstrivsel  

  

 

KB 



 

 

Bilag sendes med. 

20.15 Planlægning af seminar 

lørdag d. 26. november 

Seminaret skal planlægges 

Idégenerering 

- Værdier  

- Elevfastholdelse og profilering 

-  

Det er et ønske fra skolebestyrelsen at se 

hele skoleledelsen. 

 

CK 

    

    

20.50 Eventuelt iPadregler i udskolingen. 

Sendes som bilag 

 

 

 

Punkter til kommende møder: revision af principper 


