
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 15.marts 2017 kl. 18.30 til 21.00 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Rasmus Axelsson Næstformand (RA) 

Birgit la Cour, Bestyrelsesmedlem (BLC) – udtrådt 

Charlotte Ibsen, Bestyrelsesmedlem (CI) 

Michael Christiansen, Bestyrelsesmedlem (MC) 

Erik Heegaard, Bestyrelsesmedlem (EH) 

Dina Schott, Bestyrelsesmedlem (DS) 

Sabine Christensen, Bestyrelsesmedlem (SC)  

Maja Christiansen (medarbejderrepræsentant) (MAC) 

Trine Mønster (medarbejderrepræsentant) (TM) 

Camilla, Elevrådsrepræsentant. 

Signe, Elevrådsrepræsentant  

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

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

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.30 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er Godkendt  CK 

 

 

18.30 Nyt fra elevrådet Kort orientering om legefrikvarter på trivsels-

dagen. 6. og 9. Årgang gav udtryk for, at det 

var sjovt, men der var mange elever. Når det 

skal gøres en anden gang skal der inviteres 

færre klasser.  

Elevrådet er optaget af læringsmiljøerne i 

klasserne, i ly´ene og på gangene. Derudover 

er toiletforholdene også et emne, der optager 

elevrådet. 

SKB talte om struktur i forhold til elevrådsre-

præsentanternes deltagelse i SKB - møder. 

Punktet tages op på et kommende SKB-

    JK 
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møde 

18.45 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

CK orienterer om seneste skoleforummøde. 

Omdrejningspunktet for skoleforummødet var 

at diskutere muligheder for besparelser.  

  

Byggeri – proessen er gået i gang. Der er 

fundet arkitektfirma og nedsat en byggeud-

valg med repræsentanter fra SKB, medarbej-

dere og ledelse.  

Skolen er ved at blive dokumenteret ift. ud-

fordringer ved ombygning.  

Byggeriet omhandler både inde og udeområ-

der.  

Der vil løbende komme status fra byggeud-

valget. 

CK 

 Skoleledelsen KB orienterer om afskedigelser. Processen 

med afskedigelserne er færdig. Der er meldt 

ud til de pågældende klasser, der er berørt. 

KB orienterer om trivselsdag. Der bliver ud-

arbejdet handleplaner på klasse- og skoleni-

veau. Forældrene til hver klasse bliver orien-

teret om handleplanen i nyhedsbreve og  

SKB bliver orienteret om handleplanen på 

skoleniveau. 

KB orienterer om Egely og den igangsatte 

proces om sygefravær.  

KB JK 

 Medarbejderne  Processen omkring afskedigelser har været 

god, men det har og fylder meget i medarbej-

dernes bevidsthed.  

Personalet er begyndt at have fokus på fag-

fordeling. Der er flere fortsættere, men der er 

ny klasser og fag der skal dækkes kvalitativt. 

TM, MC 

 SFO Ny afdelingsstruktur – En omstrukturering af 

SFO-tilbuddet. 

Omstrukturering betyder at: 

- Granly huser:  0., 1. og 2. 

- Drivhuset huser: 3., 4. og 5. Klasse 

Der kommer elektronisk ind- og udtjekning. 

   

Den nye SFO koordinater, Kasper, præsente-

rede sig for bestyrelsen. Kasper bliver, sam-

men med Tami, pædagogisk ansvarlig for 

Granly.  

SC 

19.15 Budget 2017 Der er udarbejdet budget for specialskolen KB JK 



 

 

Specialskolen bilag udsendes inden mødet 

KB orienterer om budgettet. Der er et under-

skud på omkring 2,5 mil. Og selvom der er 

afskediget flere medarbejdere, hænger bud-

gettet ikke sammen. Se vedhæftet bilag. SKB 

kan under disse omstændigheder ikke god-

kende budgettet og beder KB om at kontakte 

forvaltningen for at se på tildelingsmodellen. 

KB orienterede om at det også indgår i den 

igangværende analyse af specialområdet. 

19.30 Skoleårets planlægning KB orienteringer om: 

- Tidsplan for planlægning af næste 

skoleår. Ledelsen regner med at fag-

fordelingen er færdig i midten af maj. 

Skemaer til klasser og personale vil 

være færdige i starten af juni.  

- Timefordelingsplan er godkendt af 

SKB  

- Ansøgning om nedsættelse af timetal 

for udvalgte klasser – Bestyrelsen 

godkender ansøgningen. Ansøgnin-

gen sendes til forvaltning så de kan 

sende videre i børne- og skoleudvalg  

- Ny tilbudsfagsordning – SKB godken-

der ordningen. 

- Emneuge, tværsuger 

- Traditioner 

- Skolevalg 

- Modtagelse af majbørn 

- Nyt nyhedsbrev  

KB 

JK 

20.00 Det videre arbejde i SB Birgit har meddelt at hun ønsker at trække sig 

fraskolebestyrelsen og Michael har til som-

mer ikke børn på skolen længer. Der skal 

tages kontakt til suppleanter. 

SC er indtrådt som fuldt medlem af SKB 

CK kontakter 2. suppleant.  

 

CK 

20.15 Lokalplan for de røde baner Der er udarbejdet lokalplansforslag om at de 

røde baner overgår til bebyggelse af ældre-

boliger 

SFO- forældrerådet er kede af, at området 

ikke bliver brugt til børn og unge, men til æl-

dreboliger. 

SKB diskuterer hvordan der skal reageres på 

planen for de røde baner.  

SC skriver ud til alle forældre, at skolen ikke 

 



 

 

har råderetten over de røde baner og dermed 

ikke laver et høringssvar fra SKB.      

20.30 Evaluering af temamøde for 

skolebestyrelsen d.26.11 

Punktet blev udsat  

Det videre arbejde   

Ledelsen er ved at skrive et oplæg til en fæl-

les ramme skolens ”pædagogiske klangbund” 

det skriver vi med udgangspunkt i de tema-

drøftelser vi har haft med elever, bestyrelse 

og medarbejder. Papiret skal være med til at 

give retning for de beslutninger og tiltag vi 

tager og være med til at give en tydelighed 

omkring skolen. 

 

KB 

CK 

    

 Eventuelt   

 


