
 
 

 

 

 

Referat af  skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 10. januar 2017 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) 

Fraværende  Signe (elevråd), Camilla (elevråd), EH og RA 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af referat Referatet er godkende CK 

 

 

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 

 

18.35  Nyt fra elevrådet      JK 

 

18.45 Ferieplanen for 2017-18 Der er vedlagt et forslag.  

SKB godkendte det fremsendte feriekalen-

derforslag. 

KB 

 

 

19.00 Skolens budget for 2017  

Almenskolen og SFO 

KB orienterer om store besparelser ind over 

skolerne i 2017 og 2018, og det har selvføl-

KB/JK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



1.behandling 

 

gelig konsekvenser for skolens kommende 

budget. 

 

KB orienterer om Skovlyskolens budget. Kort 

gennemgang af resultatet for 2016. Konklusi-

onen er, at Skovlyskolen gå ud af regnskabs-

året 2016 med et mindre overskud. Der kan 

forekomme efterreguleringer som ændre bil-

ledet en lille smule. 

 

KB orienterer om tildeling og planlagt forbrug.  

Skovlyskolens del af den kommunale bespa-

relse er på 1,8.mill. Derudover fik vi 500.000 

kr. i indeværende år til synlig læring som et 

engangsbeløb. 

Desuden har der været store budgetoverskri-

delser på specialområdet i kommunen, og en 

del af denne overskridelse tages fra skoler-

nes inklusionsmidler i alt ca. 300.000 kr. for 

Skovlyskolens vedkommende.  

Konsekvenserne er at der skal reduceres i 

personalet. Dette vil ske ved naturlig afgang, 

men der vil komme afskedigelser. 

  

Der vil ligeledes ske en omstrukturering af 

SKO tilbuddet for at imødekomme de bespa-

relser, der er på SFO-området.  

  

Budgettet for Skovlyskolens specialklasser er 

på ved næste SKB-møde d. 9. februar. Her er 

der også 2.behandling af budgette. 

    

19.45 Revision af principper 

Punktet blev udsat ved sid-

ste møde 

Punktet udskydes til næste SKB-møde 

Hvordan gribes processen an –  

Vi har en række principper, der er forælden-

de/ikke aktuelle. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der 

kan lave et oplæg til revision? 

Principperne ligger på skoleporten  

http://skovlyskolen.skoleporten.dk/sp 

 

CK 

20.00 Evaluering af temamøde for 

skolebestyrelsen d.26.11 

 

Punktet udskydes til næste SKB-møde 

Det videre arbejde   

KB 

20.15 Meddelelser fra: Orientering vedrørende forløbet efter sendt  

http://skovlyskolen.skoleporten.dk/sp


høringssvar angående ændring af skoledi-

strikter. Konsekvensen af skolebestyrelsens 

fremsendte høringssvar er, at forslaget ikke 

vil blive godkendt i UVM. Der er fra UVM krav 

om fuld enighed blandt kommunens skolebe-

styrelser. Dette er skolebestyrelsen ikke ble-

vet gjort opmærksom på i det fremsendte 

høringsmateriale. Skolebestyrelsen bliver 

informeret om dette krav og bliver bedt om at 

genoverveje deres svar. 

 

Høringssvarets ordlyd blev diskuteret blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Der stemmes om 

hvorvidt høringssvaret skal ændres eller fast-

holdes. 

Et flertal i bestyrelsen ønsker ikke at være 

den eneste skolebestyrelse som siger nej til 

forslaget, men udtrykker stor bekymring i for-

hold til forslaget, proceduren forud for hør-

ringssvaret og den efterfølgende henvendel-

se.  

Skolebestyrelsen fremsender et ændret hø-

ringssvar og et notat hvori skolebestyrelsen 

udtrykker deres bekymring i forhold til mang-

lende høringsmateriale og det efterfølgende 

forløb.  Notat og høringssvar sendes til sko-

leudvalg og forvaltning. 

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Skoleforum 

Der er indkaldt til møde ultimo januar 

Formændene for SB har skrevet et brev til 

BSU hvor de problematisere den forestående 

proces for distriktssamarbejdet. 

. 

CK 

 

 

 

 Skoleledelsen 

 

Byggeri KB 

JK 

 Medarbejderne   

 

TM, MC 

 SFO  

 

 

 Eventuelt CI spørger ind til holdningen vedr. skole-

hjemsamtaler. Der er ikke faste tider, men 

der henstilles til kommunikation mellem for-

ældre og personale. 

 

 

Punkter til kommende møder: høring af budgetkommissorier 


