
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Mødetidspunkt Den 16.maj 2017 kl. 18.30 til 21.00 

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,Bestyrelsesmedlem (SC) 

Maja Christiansen (medarbejder repræsentant) (MAC) 

Trine Mønster (medarbejder repræsentant ((TM) 

Camilla, Elevrådsrepræsentant. 

Signe, Elevrådsrepræsentant 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JB) suppleant 

  

  

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Fraværende  MC, MAC, Signe 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 

 

18.35 Nyt fra elevrådet Camilla fremlagde ideer, som elevrådet ar-

bejder med for at fremme trivslen på skolen. 

Når ideerne er blevet bearbejdet kommer 

elevrådet og præsenterer dem for SKB. 

 

Camilla berettede også at elevrådet har talt 

om en model for rådets deltagelse i SKB. 

Som det er nu kommer repræsentanter fra 

elevrådet sjældent. Elevrådet talte om et fast 

møde en gang i kvartalet, hvor elevrådet 

præsenterede deres arbejde. På de ordinære 

    JK 
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møder kunne elevrådet komme hvis de øn-

skede det.  

 

Det udløste ideer fra skolebestyrelsen som  

- At fremmøde gik på tur 

- En fra skolebestyrelsen kommer til 

elevrådsmøderne. 

 

Der skal undersøges hvad der står i styrel-

sesvedtægterne.  

    

18.45 Næste skoleår Pædagogiske indsatsområder: 

KB orienterer om synlig læring på Skovlyskolen. Vi 

har fokus på læringsmål, succeskriterier og perio-

deplaner. Torsdag var ledelsen, LIC´er, konsulent 

fra Challenge Learnig, skolechef, forvaltningsfolk 

mf.  på interviewtur rundt i klasserne. Vi fik en 

god tilbagemelding for vores arbejde med synlig 

læring. Det fik vi pga. vi har været tydeligt fokuse-

ret på forløbsplaner, læringsmål og succeskriteri-

er. Derudover har vi afholdt to pædagogiske aft-

ner, hvor alle skulle vise og fortælle om deres 

arbejde med at implementerer synlig læring i 

deres undervisningsforløb.  

KB viste en forløbsplan.    

KB orienterede kort om Meebook. Meebook er et 

digitalt værktøj, der skal hjælpe lærerne med at 

samle undervisningsforløbene.  

Fra næste skoleår bliver Meebook det primære 

planlægningsredskab for lærerne i afdeling 2.  

 

KB orienterede om tanker for Skole-

hjemsamtaler, hvor eleven kommer mere i cen-

trum. Vi kunne godt tænke os, at eleverne bliver 

mere aktive til samtalen. Det er eleven, der præ-

senterer hvordan det går i de forskellige fag. 

 

KB orienterer om et nyt tiltag for at øge trivslen 

på skolen. Tiltaget hedder Socialfag – vi kobler 4. 

og 7. årgang samt specialklasser. Der bliver holdt 

kurser for lærerne og pædagogerne. Materialer 

bliver eftersendt.   

KB orienterer kort om valgfagstruktur og indhold.  

KB orienterer om hvor langt vi er kommet med 

KB 

JK 



 

 

fagfordeling. Vi regner med at kunne gå i gang 

med at lægge et grundskema i slutningen af maj 

måned.  

TM spørger ind til nedsættelse af timetallet. An-

søgningen er blevet afvis af forvaltningen med 

begrundelse af, der kun kan søges på én klasse af 

gangen og ansøgningen skal indeholde tungve-

jende pædagogiske begrundelser. 

 

KB orienterede kort om kalenderen 

KB orienterede om Mini SFO. Strukturændringen 

giver rigtig god mening og den giver mini 

SFO`erne tryghed.  

KB orienterer om Guided reading Kort fortalt 

laves der læseforløb, hvor eleverne bliver inddelt 

på hold. Hvor torsdag bliver eleverne evalueret 

og inddelt på nye hold efter læseudviklingtrin. 

19.10 Byggeri KB orienterer om byggeriet. Byggeriet skal 

behandles politisk før det kommer i udbud. 

Kloarker er faldet sammen og ca. 60% skole-

gården skal graves op for renovere kloarker-

ne. 

Renovering af svømmehallen og idrætssale-

ne er sat på pause og holdes uden for bud-

gettet. Det har vist sig at være meget dyrt at 

skifte vinduer på idræts- og svømmehalsbyg-

ningen. Derudover er der udfordringer med 

svømmehallens generelle tilstand. 

 

Renovering af hovedskolen fortsætter efter 

planen.  

 

JB spørger ind til brug af gangarealet i for-

bindelse med undervisning. Hovedgangen 

bliver renoveret således gangen bliver mere-

brugbar. Tankerne fra skolens side er på sigt 

at oprette et studiemiljø for de ældste elever. 

Arkitekterne holder informationsmøde med  

skolebestyrelsen om byggeprojektet tirsdag 

d. 6. juni. 

RA spørger ind til kommissoriet for byggepro-

jektet. Kommissorium eftersendes. 

JB spørger ind til evt. problemstilling med 

jordforurening når der skal graves i skolegår-

den. Skolen kender ikke til problemstillingen 

CK, KB, 

TM 



 

 

og er dermed ikke vidende om en plan.  

 

RA spørger ind til en skriftlig orientering om 

hele byggesagen. En uge før mødet i børn- 

og skoleudvalget vil materialet være tilgæn-

geligt på kommunens hjemmeside.  

          

Informationsmøde for skolens forældre bliver 

afholdt efter sommerferien 

19.30 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Ingen meddelelser CK 

 Skoleledelsen KB orientering om en arbejdsulykke i fysiklo-

kalet, hvor en lærer får stød. Ulykken er be-

skrevet i skadesanmeldelsen. Lokalet er ble-

vet undersøgt af fagspecialister og godkendt 

til undervisningsbrug. 

KB JK 

 Medarbejderne  Der har været valgt til skolebestyrelsen.  

Der var 3 som stillede op. Trine Mønster og 

Michael Palmquist er valgt. Kasper er sup-

pleant.  

TM, MC 

 SFO   

19.45 Fælles fodslag i skolebe-

styrelsen 

Vi har i dagsordensudvalget ikke fået flere 

input fra jer og vil derfor lægge op til at vi skal 

have en fremadrette konstruktiv samtale om 

hvordan skolebestyrelsen skal fungere, hvilke 

arbejdsområder/opgaver der skal løses og 

hvordan. Hvordan kan vi få en øget involve-

ring og hvordan kan vi sikre os at der er en 

samlet skolebestyrelse bag vores beslutnin-

ger. 

 

- Punktet udsættes til næste gang. 

RA, CK 

20.50 Eventuelt Mødetidspunkt for kommende møder bliver 

diskuteret inden møderækken for næste sko-

leår bliver sendt ud. 

 

Det tilstræbes at forældremøder meldes ud 

inden sommerferie 

 

Budget for specialskolen hænger fortsat ikke 

sammen. KB er dialog med forvaltning om 

økonomien for specialafdelingen.  

Der er blevet gjort yderligere tiltag til at imø-

 



 

 

dekomme underskuddet ved personalereduk-

tion i forbindelse med naturlig afgang. 

 

 


