
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 18. januar 2018 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 

Frederik 8.b 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  DS, CI, TD, RA 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden er godkendt CK 

 

 

 2. 

Velkommen til Trine Dyb-

kjær 

 

Trine er ny repræsentant for kommunalbesty-

relsen på Skovlyskolen. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

CK 

 3. 

Fra elevrådet 

 

Fraværende pga. introkursus.     JK 

 

 4. 

Byggeri 

KB orientering om byggeri fase 1 og 2 

Fase 1 er i udbud.  Enkelte dele er taget ud 

af projektet f.eks. toiletter og køkkener.  

Det bliver lavet som særskilte projekter af 

CK 

JK 

KB 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        
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Rudersdal Ejendomme 

 

Orienteringsmøde for personale 24.1 

Orienteringsmøde for forældre d. 30.1 

Arkitekterne, er med til møderne 

 

På orienteringsmødet for forældrene byder 

skolebestyrelsesformanden velkommen, der-

efter kommer arkitekterne med en fremlæg-

gelse. 

 

 

Som en del af renoveringen kommer der ny 

belysning på udearealer og ny cykel- og lø-

behjulstativer  

 

Fase 3 - svømmehalsbygningen 

Styregruppen mødes snart. Der bliver lavet 

en analyse på hele bygningen. Analysen skal 

være afsluttet her i foråret. 

 

Hvis tidsplanen holder skal fase 1 og 2 være 

færdig 01.01.2019 

 

Der bliver gjort opmærksom at der skal etab-

leres et hegn ud mod kommende arbejds-

plads i forbindelse med plejehjemsbyggeri. 

Derudover skal vi være opmærksomme på, 

at der kommer til at være en vej op mod sko-

len og der skal ind tænkes hegn. 

 

Vi i forbindelse med renoveringen skal SFO i 

sommerferien foregå på Ny Holte Skole. 

På sigt vil det blive en permanent løsning for 

sommer -og jule- ferieåbningen i SFO og 

SFK 

 5. 

Driftsfællesskaber i distrik-

tet 

Der er udarbejdet en model for driftsfælles-

skaber i skoledistrikterne. Driftsfællesskaber-

ne er pt. til politisk behandling  

SB drøfter punktet  

Bilag vedhæftet og link til mødesag  

 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/da

gsorden-5 

 

KB orientering om driftsfællesskaber.  

KB 

CK 

 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-5
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-5


 

 

CK orienterer om skolebestyrelsesfor-

mandsmøder, hvor de stiller spørgsmålstegn 

til driftsfællesskaber og rationalet bag bespa-

relsen. 

Tidsplanen er pt. henlagt til senere behand-

ling. 

 

Driftsfællesskaber kommer i høring.   

 6. 

Forberedelse af besøg af 

formand for børne- og sko-

leudvalget Daniel Ernst 

Hansen 

 

 

Daniel er tiltrådt som ny formand for børne- 

og skoleudvalget og er på en besøgsrunde i 

alle skolebestyrelser. Han kommer ved næ-

ste SB kl. 20.-20.30. 

Skolebestyrelsen vil gerne spørge Daniel om 

bl.a. 

- Visioner for skoleområdet 

- Holdning til skoledistrikter 

- Mm. 

 

 

CK 

 7. 

Meddelelser fra: 

  

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Skoleforumsmøder er ved at blive lagt. CK 

sender ud. 

CK 

 Skoleledelsen Orientering om indskrivning: Der er 43 elever 

til vores kommende 0. Klasser 

Der bliver oprettet en gruppe mere i Egely 

 

Skoleledelsen har fokus på digital dannelse i 

forhold til elever og personale. Ligeledes ar-

bejdes der med den nye datasikkerhedsfor-

ordning. 

KB JK 

 Medarbejderne   

 

TM, MP 

 SFO  SC 

 Andre Der bliver meldt ud om processen til valg til 

skolebestyrelsen. 

 

 8. 

Eventuelt 

 

Det opleves, at der har været udfordringer 

med leg med sne. KB orientering om skolens  

sneregler og snevagtsskema, og opfordre til 

at forældrene kontakter skolen hvis de er 

bekymrede.  

Der har været en henvendelse vedr. vikarer 

og brug af mobiltelefoner. 

 

 


