
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 20.april 2017 kl. 18.00 til 20.30 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Rasmus Axelsson Næstformand (RA) 

Charlotte Ibsen, Bestyrelsesmedlem (CI) 

Michael Christiansen, Bestyrelsesmedlem (MC) 

Erik Heegaard, Bestyrelsesmedlem (EH) 

Dina Schott, Bestyrelsesmedlem (DS) 

Sabine Christensen, (SC) 

Maja Christiansen (medarbejder repræsentant) (MAC) 

Trine Mønster (medarbejder repræsentant ((TM) 

Camilla, Elevrådsrepræsentant. 

Signe, Elevrådsrepræsentant 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL) suppleant 

  

  

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Fraværende  Anna, Erik, Dina, Maja,  

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Godkendt  CK 

 

 Nyt fra elevrådet Kort orientering om arbejdet i elevrådet 

Vi har fokus på trivselsarbejdet. Rådet har 

brainstormet om forskellige tiltag/ arrange-

menter, der kunne laves på skolen.  

    JK 

 

 Fra Skoleforum og den po-

litiske p.t 

I løbet af efteråret har der været nedsat 7 

arbejdsgrupper, der med hver deres kommis-

sorium har lavet analyser ift hvordan man kan 

optimere, ændre, re/nytænke skolernes øko-

nomi. 

De syv kommissorier har flere gange været til 

diskussion i Skoleforum og CK har også flere 

CK 
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gange orienteret fra disse møder. 

Nu er der kommet en plan for implementering 

Skolebestyrelsen skal drøfte planen og de 

områder den indeholder, som vil udfordre 

skolerne i de næste år. 

 

CK orienterer kort om kommissoriets historik. 

1. Styrkelse af skoleledelse. Der er 

kommet forskellige forslag til styrket 

skoleledelse såsom sparingsparterne 

i skoledistrikter. Besparelserne er dog 

af mindre grad, der hvor man opnår 

en reel besparelse er ved at lave fæl-

les skoleledelse for flere skoler – fær-

re personaler på ledelsesniveau. 

2. Styrket skoledrift. Der oprettes store 

driftsenheder indenfor de tre skoledi-

strikt. Driftsenhederne kunne om-

handle budgetlægning, styring af bib-

liotek, It-opgaver, serviceopgaver ifm. 

Bygninger.  Alle generelle opgaver 

der går på tværs af flere skoler.  

3. Styrket udskoling herunder vores 

valgfagsmodel. Ændret udskolings-

struktur dvs. en samlet udskoling på 

en matrikel. 

4. Skolernes anvendelse af de fysiske 

rammer. Alle områder bliver gennem-

gået for at kunne finde evt. besparel-

ser ved lukning eller udlejning. 

5. Skolernes ressourceanvendelse har 

primært blik på personale reduce-

ring/tilpasning.  

6. Distriktsmodellen bliver indført i sko-

leåret 17/18 

7. Tildelingsmodel til skolerne fastholdes  

 

 

Generelt:  

RA er bekymret for den manglede indflydelse 

for skolelederne og endnu mindre indflydelse 

for skolebestyrelserne.  

CH orienter om, at der er ingen af de andre 

skolebestyrelsesformænd der ønsker at være 

med til at tage beslutninger.  

Der er flere medlemmer som giver udtryk for, 



 

 

at de har mange holdninger, men mangler 

begrundelser for forslagene. 

  

Se tidligere udsendte bilag for yderligere in-

formationer. 

 Skoleårets planlægning KB orientering om fagfordelingen. Ledelsen 

regner med at være færdige med fagfordelin-

gen i slutningen af maj. Derefter bliver ske-

maet lagt.  

Skoledagens opbygning – der kommer flere 

brud, tværsuger, en emneuge med fælles 

afslutning. Tilbudsfaget er over 3 perioder a 3 

dage.  

Kalender – alt bliver lagt i kalender, Der bliver 

en sendt en skrivelse ud til alle forældrene 

om vigtige datoer. 

Vi fastholder de traditioner som vi har haft 

tidligere.   

Nyt nyhedsbrev – nyhedsbrevet bliver ændret 

således at afdelinger, skoleledelsen og sko-

lebestyrelsen kommer med input. Ulla, en af 

skolens sekretærer bliver redaktør, 

Regler – for f.eks. iPadregler bliver sendt ud 

til SKB til næste møde. 

Modtagelse af mini sfo – De nye minisfoer 

starter 1. Maj. Der bliver i den forbindelse 

lavet en flytte dag for vores nuværende 2. Og 

3. Klasser. Der er indkøbt nye møbler til ind-

skolingen. 

Der bliver sendt en skrivelse ud angående 

første skoledag, køreplan for mini SFO  

 

 

 Byggeri Lige før påske blev det 3. styregruppemøde 

afholdt.  

KB og TM orienterer om byggemødet.  

Opgaven startede med udelukkende at være 

en renoveringsopgave, men handler også om 

lokaleudnyttelse. Arkitekterne har fået opga-

ven at se på, hvordan bygningsmassen kan 

bruge/udnyttes bedre.  

Kloarkerne er styrtet sammen flere steder.  

Der skal graves op omkring 30 steder for at 

lave kloarkerne.  

Svømmehallen er i første omgang lukket frem 

til 1. juni, men lukningen bliver sandsynligvis 

frem til sommerferien. Årsagen er, at der er 

CK, 

KB,TM 



 

 

sivet klorvand ud i fundamentet under og om-

kring bassinet.    

Arkitekter inviteres til møde med SKB og 

forældre. 

 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

 CK 

 Skoleledelsen  KB JK 

 Medarbejderne   

 

TM, MC 

 SFO   

 Fælles fodslag i skolebe-

styrelsen 

Dette punkt vil SKB gerne have som tema-

punkt ved SB mødet i maj. 

Formålet er at få en fremadrette konstruktiv 

samtale om, hvordan skolebestyrelsen skal 

fungere, hvilke arbejdsområder/opgaver der 

skal løses og hvordan. 

Der kan skrives til Rasmus eller Kirsten med 

input til debatten.   

RA,CK 

 Eventuelt Rasmus og Jens er blevet inviteret til møde d. 

20. april. Der kom ikke noget nyt frem på 

mødet. Der bliver højst sandsynligt bygget 

plejehjem på de røde baner. 

Rasmus og Jens laver et kort skriftligt referat 

af mødet. 

Toiletsituationen i Bøgely og Granly. Der skal 

ses på låse og lyse på toilet i de to ly.  

 

Emner: drøftelse af elevrådsmødefrekvens, skolerapporteringsmøde. 

 


