
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 13.oktober 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), Tami 

(TJ), Camilla (CA) 

Fraværende  Rasmus (RA), Maja (MAC), Michael(MC), Erik(EH),  

Anna(ASB), Camilla 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat Referatet er ikke sendt ud, bliver eftersendt CK 

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er sendt ud rettidigt CK 

18.35  Nyt fra elevrådet Fest for 6. – 9. Klasserne torsdag d. 17. no-

vember fra kl. 18.30 til 21.30. Der er møde-

pligt og eleverne får fri dagen efter de to før-

ste timer. 

Kursus for elevrådet af danske skoleelever d. 

1. november. 

Læringsmiljøer tæt på lokalerne og klasser er 

fortsat et stort ønske. 

Toiletter – hvordan kan vi gøre det bedre 

    JK 
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18.45 Nyt fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Uddrag fra Skolebestyrelsesformand om sko-

leforum. 

Tildelingsmodel - man bevarer den nuværen-

de tildelingsmodel 

Distriktsmodel – en generel diskussion om 

fordele og ulemper ved modellen. 

SB kan ikke tilsluttes sig forslaget pga. 

- Transporten til skolen kan blive lang 

for eleverne 

- Det social liv omkring årgange/klasser 

kan bliver vanskeliggjort da eleverne 

ikke bor i nærområdet. 

- Usikkerheden for tilflyttere om hvilken 

skole barnet skal gå på 

- Overgang fra børneinstitutionen til 

skolen kan blive problematisk hvis 

børn fra samme institution kan risikere 

at blive sendt på forskellige skoler, 

CK 

 Ledelsen 

 

Nye ansigter i skoleledelsen 

Tami ny leder i SFO 

Camilla afdelingsleder for 

fase 1. 

 

Tami og Camilla præsenterer sig. 

 

Strukturerne understøtter en god sammen-

hæng mellem skole og SFO.  

Tilslutningen til klubben er stor  

 

Omdrejningspunkt for os er at skabe gode 

læringsmiljøer, der understøtter læring, trivsel 

og fællesskaber. Målet er at skabe en skole 

eleverne ”aldrig” vil hjem fra.  

 

Vi starter indskrivninger af nye 0. Klasse 

Indskrivning skal være på plads senest d. 4. 

december. 

  

Der er infomøde d. 22.11 

Der er ca. 45 potentielle elever 

 

Kort orientering om kommende byggeproces. 

Der er ved at bliver  lavet byggeprojekt 

SB bliver orienteret løbende 

KB 

JK 

 

 Medarbejderne   TM, MC 

 SFO  

 

 

 Andet 

 

Foreløbig evaluering af emneuge: 

Fokus på børnefællesskaber på tværs alder 

 



 

 

og klasser. 

Positive tilbagemeldinger fra børn, voksne og 

forældre.  

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. 

Bilag 

Taget til efterretning 

KB 

20.15 Planlægning af seminar 

lørdag d. 26. november 

Seminaret skal planlægges 

Idégenerering 

Skoleledelsen kommer med et udspil og det 

af stemems med CK og RA 

Stedet: Skovlyskolen 

 

CK 

    

    

    

20.50 Eventuelt   

 

Punkter til kommende møder: revision af principper, høring af budgetkommisorier 


