
 

 

 
 

 

 

 

referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 10. oktober 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), Jakob Kofoed (JK) 

Fraværende  EH, RA, MP, ASB 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 

 

 Nyt fra elevrådet Kort orientering om hygiejne kampagne, hvor 

elevrådet er torvholder.  

    JK 

 

 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

CK orienterer om mødet i skoleforum, herun-

der den kommunale sundhedsrapport hvoraf 

det fremgår, at en del elever ikke spiser mor-

genmad og søvn, et stigende forbrug af alko-

hol, hash og rygning.  

CK orienterer om budgettet. Der er tilført 30 

mio. mere. Der er afsat en pulje til kompeten-

ceudvikling på ca. 3 mio. Der er kommet en 

. CK 
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ekstra vejleder på naturskolen.   

Man har valgt at indføre to budgetter for hhv. 

specialskoler og alm. skoler. Det betyder at 

mangler der penge på specialområdet bliver 

det ikke automatisk taget fra alm. Området, 

som hidtil. 

Der er vedtaget en genanskaffelsesplan på 

for de digitale enheder. Valget er faldet på 

iPads til eleverne fra 3. til 8. Kl. En fortsættel-

se af vores nuværende løsning. Formænde-

ne ville gerne have været hørt inden beslut-

ningen. 

Arbejdet med kommissorierne fortsætter  

Der bliver set på driftsfordele ved driftsfæl-

lesskaber.  

Der bliver set på strukturændringer ift. udsko-

lingselever i distrikter. Det gøres for at under-

søge om der er en driftsfordel og mulighed fo 

bedre pædagogisk praksis. 

CK orienterer om skoletransportundersøgel-

sen. Undersøgelse viser at niveauet er uæn-

dret. Hvad kan bestyrelsen gøre? 

 

 Skoleledelsen Mette Curtis er ansat som afdelingsleder for 

specialklassetilbuddet. 

Der bliver henvist flere børn til specialskole-

tilbuddet end der går tilbage til skolerne. Der-

for skal der oprettes en ny gruppe. Alders-

gruppen er 2. - 3. Klasse. Der skal ansættes 

til denne gruppe. 

Vi har haft en opsigelse fra Egely og i alm. 

skolen. Til begge stillinger er der lavet stil-

lingsopslag. 

KB JK 

 Medarbejderne  TM: Der bliver stillet spørgsmål til, hvor sko-

lebestyrelsen var henne ift. lærerens dag. 

TM orienterer om pædagogisk aften 6.10, 

hvor vi havde vidensdeling i workshops. Te-

maet var alle de indsatsområder og tilbud vi 

har under ressourcecentret. Det var en rigtig 

god aften for hele personalegruppen. 

TM, 

MP 

 SFO Der har været afholdt forældremøder i SFO 

og SFK. Ved begge møder var der begræn-

set fremmøde. 

 

SC 

 Andre   



 

 

   KB 

 Byggeri KB og JL orienterer om byggeri. Udvalget har 

været på besøg på Amagerfælled skole for at 

se udearealer. Besøget gav flere ideer til 

hvad man kunne gøre på Skovlyskolen. 

Kommunikationen ifm. Byggeriet står Ru-

dersdalejendomme for via. skolens hjemme-

side. Skolens ledelse har stadig ansvaret for 

den interne kommunikation og det der hand-

ler om dagligdagen. 

KB og Thomas fra Rudersdalejendomme 

gennemgår i den kommende til udbudsmate-

rialet for at få alt med.  

Mandag i uge 42 starter renovering af toiletter 

i Bøgely. Renovering af toiletter i Granly bli-

ver renoveret i foråret ifm med renovering af 

Granly. 

KB 

JL 

 Socialfag JK orientering om socialfag. Faget afprøves 

på 4. Og 7. Årgang samt en del specialklas-

ser. Materialet kommer godt rundt om arbej-

det med den enkelte elev, kommunikation 

verbalt og non-verbalt samt elevens rolle i 

klasen sociale liv.   

TM 

JK 

 Feriekalender 2018-19 Skolebestyrelsen har godkendt ferieplanen. 

Ferieplanen kommer efterfølgende i medud-

valget. Derefter bliver den lagt på skolens 

hjemmeside. Der kommer en orientering til 

forældrene om den lange ferie pga. renove-

ring af kloakker. 

KB 

 Synlig læring  KB orienterer om skolens tiltag ifm. Synlig 

læring: 

På Skovlyskolen har vi fokus på:    

- feedback lærer-lærer. 

- Synlige læringsmål, taksanomi. 

KB 

 Eventuelt JL orienterer om byggeri på de røde baner. 

Skolen lægger vægt på, sikkerheden for ele-

vernes skolevej og omkring skolens udearea-

ler. 

 

 Punkter til kommende mø-

der 

Skoledistriktssamarbejdet – en del af de 7 

kommissorier 

Mad og måltidspolitik 

IPad og telefon retningslinjer for elever 

Gennemgang af principper 

SB valg 

Opfølgning på sundhedsprofil 

 



 

 

 


