
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 20. februar 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  Frederik og Frederik 8. ab 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden er godkendt. 

Bemærkning: Punktet om elevrådet mangler. 

CK 

 

 

 2. 

Velkommen til Trine Dyb-

kjær 

 

Trine er ny repræsentant for kommunalbesty-

relsen på Skovlyskolen. 

Trine præsenterede kort sig selv.  Har et barn 

i 6.b på Skovlyskolen. Et barn på Vangebo-

skolen, samt to ældre drenge. 

Trine sidder i Børn- og skoleudvalget. 

Trine har siddet i skolebestyrelsen på Van-

geboskolen i ca. 6. år. 

 

Der blev spurgt ind til arbejdet i børn og sko-

leudvalget vedr. udskolingsskoler og drifts-

fællesskaber. 

Trine berettede at Udskolings-

CK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

/indskolingsskoler har ikke været på dagsor-

den i børn- og skoleudvalget. Det er et punkt 

der er i vente. 

Omkring driftsfællesskaber kommer der en 

høringsfase – og der er bedst om flere alter-

native forslag. 

 3. 

Meddelelser fra: 

  

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Der er Skoleforumsmøde  torsdag d. 22. 

marts. Det betyder at SKBmødet skal rykkes 

til d. 20.3. 

CK 

 Skoleledelsen Udslip af Kviksølv. Det medførte en mindre 

evakuering af dele af skolen.  

Det store elevråd har arbejdet med en værdi-

dag og en fællesskabsdag. 

Der vil sandsynligvis blive indskrevet 46/47 

børn til nye 0. årgang. 

 

 Medarbejderne  Der er optræk storkonflikt. Det kan ske 1. 

april 2018. Det omfatter både lærere og lede-

re undtaget tjenestemænd 

 

 

 SFO Intet nyt fra SFO     

 

 Andre Mail fra Asbjørn. 

Hvilke muligheder har vi for at benytte fund-

raising? Hvordan kan vi koble initiativer som 

Asbjørns sammen med kommunens plan-

lægning/kortlægning? Asbjørn og Anne invi-

teres med på næste skolebestyrelsesmøde 

sidst på mødet ca. kl. 20.00. Der skal udar-

bejdes et konkret projekt, der kan fundraises 

til.  

 

 4. 

Budget 2018 almenskolen 

 

KB orienterer om budgettet for almenskolen 

og specialskolen.  

Budgettet for almen skolen er godkendt. 

Budgettet for almen skolen har været til be-

handling i MED udvalget.  

Budgettet for almen skolen er sendt ud med 

dagsorden. 

Ledelsen var inviteret til møde med forvalt-

ningen om budget for specialskolen og om 

budgetoverskridelsen. Mødet blev aflyst og et 

nyt indkaldt i  1.marts. 

Budget for specialskolen er sendt til forvalt-

KB, JK 

 



 

 

ningen d.27 sammen med diverse bilag 

Skolebestyrelsen bad om en opfølgning på 

næste møde samt de dokumenter der er 

sendt til forvaltningen samt en orientering om 

resultatet af mødet d. 1.3 med forvaltningen. 

 

 5.  

Renovering 

Der har været afholdt informationsmøde for 

personale og forældre. 

 

Fase 1er sendt i udbud 

 

Fase 2 er ved at være færdig 

 

Styregruppen har afholdt første møde vedr. 

fase 3 

 

Toiletter i Bøgely er indviet 

Handicaptoilet er færdigt 

 

Toiletter på gang og i Granly er ved at blive 

renoveret. Forventes færdige i start april. 

 

Der foregår sanering for skimmelsvamp i kon-

tor og personaleområdet, hvor der har været 

rigtig meget vand og hvor der er konstateret 

store koncentrationer af skimmelsvamp. 

 

 

CK 

JK 

KB 

 6. 

Kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapporten for Rudersdal kommune er 

til høring. Høringssvar skal være indgivet 

inden d.21.2 

SKB tager rapporten til efterretning.. 

 

KB 

 5. 

Skolebestyrelsesvalg 

Punktet er rykket til næste SKBmøde 

SB skal nedsætte en valgbestyrelse, der skal 

bestå af formanden et SB medlem og skole-

leder. 

SB skal tage stilling til, hvordan der kan til-

trækkes kandidater. 

Bilag  

 

CK 

 6.  

kl. 20.00-20.30 

Besøg af formand for bør-

ne- og skoleudvalget Dani-

el Ernst Hansen 

 

Daniel E Hansen er tiltrådt som ny formand 

for børne- og skoleudvalget og er på en be-

søgsrunde i alle skolebestyrelser. 

Daniel præsenterer sig selv ift. hans tidligere 

politiske arbejde. 

Daniel deler sine tanker om driftsfællesska-

CK 



 

 

 ber, udskolingsskoler m.m.  

Daniel spørger ind til det kommende skole-

bestyrelsesvalg. Hvad kan politikerne og for-

valtning gøre for at få forældre interesseret i 

skolebestyrelsesarbejde.  

 


