
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 11. september 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 (JL)  

Michael Palmquist, Medarbejder repræsentant (MP) 

Trine Mønster, Medarbejder repræsentant (TM) 

Frederik 8.a, Elevrådsrepræsentant. 

Frederik 8.b, Elevrådsrepræsentant 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

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

Fraværende   

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 Nyt fra elevrådet Præsentation af nye repræsentanter fra elev-

rådet. Frederik og Frederik 8.a og 8.b. 

Frederik og Frederik skal have maillisten. 

    JK 

 

 Forældremøder Evaluering af bestyrelsens deltagelse. 

Der enighed om, at det gik fint.  

Der blev på møderne bl.a. spurgt ind til byg-

geriet og kloaker. Det blev nævnt, at det er 

valgår og der blev opfordret til at interesseret 

forældre stillede op. 

DS nævnte, om det er for meget at SKB er 

repræsenteret ved de større børns forældre-

møde.  

Der var overordnet set den holdning, at syn-

lighed er en god ting, og at SKB fortsætter 

CK 
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skal være repræsenteret ved første foræl-

dremøde.  

Forældremøderne fortsætter med at være 

rammesat omkring årgange i lyet.  

 

Medarbejderne nævner, at det er vigtigt med 

en tidsramme fra start til slut, så SB ikke fyl-

der for meget. 

 

Det opfordres til er medarbejderne tydeligere 

i rammesætningen overfor nye forældre, da 

forældremøderne kan virke forvirrende og 

uoverskuelige til at starte med.   

Hos de yngste (0 - 1. Klasse) skal mødet for-

længes 30 min. mere, da det kan være svært 

at nå hele dagsordnen. 

 Valg af repræsentanter Vi skal have valgt en repræsentant til: 

a) Styregruppe -  JL er valgt.    

b) Kontaktudvalg ifm. med de røde ba-

ner. Der er to møder i 2017.  

JL er valgt. 

 

CK 

 Skolebestyrelsesvalg Charlotte I har sendt en tidsplan ud til brug 

ved det kommende valgte. Se bilag. Materia-

le med datoer blev gennemgået.  

SKB tager den første drøftelse om rekrutte-

ring af medlemmer til SKB-arbejde. 

KB undersøger, om vi må lave forskudte valg. 

Der skal orienteres om valg til SKB på års-

mødet med kontaktforældrene. 

Flere dage til valghandlingen, mulighed for 

brevstemning.  

KB undersøger mulighederne for elektronisk 

afstemning.   

 

CI 

    

 Forretningsorden til vedta-

gelse 

Charlotte I har lavet et færdigt forslag til en 

forretningsorden efter drøftelsen ved mødet 

d. 10.8.17 

Forrentningsorden er godkendt. Forretnings-

orden bliver lagt på hjemmesiden 

CI 

 Temamøde for SB 11. no-

vember 

En drøftelse af hvorvidt mødet ligger rigtigt ift. 

kommunalvalg og SB valg. 

 

Der er stemning for, at mødet afholdes.  

 

CK 



 

 

Emner: 

forventningsafstemning, oprydning i princip-

per, klæde den næste SKB bedst muligt på, 

digital mobning, skole-hjemsamarbejde . 

Rammen er et tema om formiddagen og et 

om eftermiddagen. Det kunne f.eks. digital 

mobning og hvordan forholder vi os til en evt. 

ændring af skolestruktur (indskoling- og ud-

skolingsskoler) 

 Årsmøde for forældre Hvornår skal det ligge og hvad skal indholdet 

være. Årsmødet skal ligge tirsdag d. 30. ja-

nuar kl. 19.00. 

Ideer til indeholder:  

- Skolebestyrelsesvalg,  

- byggeriet, Arkitekterne fra rådgivende 

firma kan vise og fortælle om planer-

ne for ombygningen. Evt. invitere sko-

ledirektøren og lokale politikere. 

- der bliver præsenteret hvad vi arbej-

der I SKB. 

- De pædagogiske overvejelser bag 

ombygningen 

 

CL og CK: Skriver til kontaktforældrene om 

mødet. 

KB 

 Byggeri Orientering om byggeri. 

Kommunikation – der er sat en kommunikati-

onsmedarbejder, der står for den overordne-

de kommunikation om byggeriet. Der bliver 

lagt referater fra møder og anden kommuni-

kation ud på hjemmesiden. 

 

Næste styregruppemøde holdes d. 19. sep-

tember kl. 8-10 på Skovlyskolen 

 

De to kommissorier er vedtaget og vi går i 

gang så hurtigt så muligt. 

 

KB orienterer om nogle akutskader på kloak-

systemet. Det har medført at dele af udbed-

ring af kloaksystemet er startet. 

 

CK 

 Nationale tests og af-

gangsprøveresultater  

 

KB og JK giver en orientering om skolens 

resultater og fortæller om det vider arbejde 

med analyse og handleplaner. Det ser gene-

relt godt ud. Skolen er meget optaget af, at 

KB 

JK 



 

 

bruge resultaterne fremadrettet i den pæda-

gogiske indsats om læring og trivsel. 

    

    

 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Formøde til skoleforum d. 5. oktober kl. 17. 

Sted ukendt 

CK 

 Skoleledelsen KB orienterer om afdelingsstilling.  

Der er pt.16 ansøgere. Der er mange kvalifi-

cerede. Der bliver afholdt samtaler de næste 

to uger.  

KB JK 

 Medarbejderne   

Ingen meddelelser 

 

TM, MP 

 SFO  SC 

 Eventuelt Præsentation af medarbejderrepræsentant 

Michael MP. 

Anna orienterer om spørgsmål til KB mødet 

vedr. indskolings- og udskolingsskoler. Bag-

grunde  ligger både i økonomiske og pæda-

gogisk/ideologiske overvejelser.  

JL orienterer om spørgsmål vedr. skolestruk-

turreformen på folkemødet og ØK mødet. 

Partierne giver udtryk for at der ikke er enig-

hed, men partierne diskuterer emnet.  

Emnet bliver taget op efter kommunalvalget. 

Det er vigtigt, at lastbiler i skolegården bliver 

ledsaget af en trafikmand. 

SB repræsentanter har modtaget en henven-

delse vedr. iPad, telefoner, digital mobning. 

Den videre sendes til SKB og ledelse. 

 

 Punkter til kommende mø-

der 

Handleplan for skolen 

Skoledistriktssamarbejdet – en del af de 7 

kommissorier 

Socialfag 

Retningslinjer for elevernes brug af Ipads og 

telefon  

Digital mobning 

feriekalender 

 

 


