
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 10. august 2017 kl. 18.00 til 20.30 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Rasmus Axelsson Næstformand (RA) 

Charlotte Ibsen, Bestyrelsesmedlem (CI) 

Erik Heegaard, Bestyrelsesmedlem (EH) 

Dina Schott, Bestyrelsesmedlem (DS) 

Sabine Christensen, Bestyrelsesmedlem (SC) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JK)  

Michael Palmquist, Medarbejder repræsentant (MP) 

Trine Mønster, Medarbejder repræsentant (TM) 

Frederik, Elevrådsrepræsentant. 

Sofia, Elevrådsrepræsentant 

 

 

  

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Fraværende  SC, EH, MP 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 

 

18.00 Nyt fra elevrådet Ikke noget nyt fra elevrådet     JK 

 

    

18.15 Budget 2018 Det kommunale budget er sendt i høring og 

Skolebestyrelsen skal udarbejde et hørings-

svar. 

Budgettet er tilsendt i mail i sidste uge.  

Det er bemærket ,at de røde baner ikke er 

nævnt i budgettet som indtægt.. 

KB 

CK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

Renoveringen af Skovlyskolen er indgår går i 

budgettet.  

Der bliver spurgt ind til tildelingsmodellen for 

alm. skolerne og specialområdet. 

SKB gør opmærksom på at det er  svært at 

drive specialafdelingen og det har været en 

udfordring i mange år. Skolebestyrelsen 

spørger ind til hvad der gøres ved dette.   

KB orienterer om, at der er ved at blive udar-

bejdet en analyse af specialområdet i kom-

munen og her ser man også på økonomien. 

SKB vil lave en bemærkning i høringssvaret 

om tildelingsmodellen til specialområdet, hvor 

det fremgår at økonomien altid have været 

svært at få til at slå til.  

SKB ønsker derfor at komme i dialog med 

forvaltningen om hvordan vi får budgettet til 

at slå til. 

Høringssvaret bliver udarbejdet af bestyrel-

sen. 

18.45 Forretningsorden CI har lavet et udkast til en forretningsorden 

Bilag er udsendt i mail fra CI. 

GI sender den reviderede forretningsorden 

ud og den indstilles til godkendelse på først 

kommende skolebestyrelsesmøde. 

CI 

    

19.05 Ansættelse af afdelingsle-

der for specialafdelingen 

KB orienterer om ansættelse af specialafde-

lingsleder. Stillingen bliver stået op hurtigst 

muligt. Der skal nedsættes et ansættelsesud-

valg, hvor en forældrerepræsentant for sko-

lebestyrelsen skal deltage.  

Dina er valgt som skolebestyrelsen.  

 

Ansættelsesudvalget bestå af. 

Skoleleder 

1 Afdelingsleder 

Skolechef 

Evt HR chef 

To medarbejderrepræsentanter valgt af MED 

En forældrerepræsentant valgt af SB  

 

KB 

19.15 Byggeri BSU har godkendt renovering af 

udearealer og udvendige bygningsflader her-

under kloakrenovering”, som afslutter 

renoveringen af skolens bygninger (eksklusiv 

 



 

 

idrætsfløj) 

Der er nedsat et kommissorium, der skal se 

på optimering kvadratmeteranvendelse.  

Se bilag for arbejdsgruppens opgaver. 

  

19.35 Forældremøder Indholdspunkter til den kommende tids mø-

der? 

CK 

19.45 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

5. oktober er der skoleforumsmøde kl 17. CK 

sender dagsorden ud til resten af bestyrel-

sen. Skolebestyrelsesmedlemmer er meget 

velkommen. 

Forældremøde vedr. orientering om byggeri-

et.  

Der kommer en opdateret liste med repræ-

sentanter og forældremøder. 

CK 

 Skoleledelsen  KB JK 

 Medarbejderne  Ingen kommentarer 

 

TM, MP 

 SFO  SC 

    

20.15 Eventuelt   

 Punkter til kommende mø-

der 

Skolebestyrelsesvalg (september) 

Årsmøde (september) 

Indsats og handleplan (september)  

Nationale tests og afgangsprøveresultater 

(september) 

 

 

 


