
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 20. marts 2018 kl. 18.00 til 20.30 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

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), Jacob Kofoed (JK) 

Fraværende   EH, Frederik 8.a, MP 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt CK 

 

 

 2. Nyt fra Elevråd Frederik orienterer om elevråds arbejde. 

Elevrådet arbejder med udgangspunkt i læ-

ring, trivsel og fællesskab. Elevrådets fokus 

er på trivsel og fællesskab. Elevrådet ønsker 

at planlægge en trivsels og fællesskabsdag, 

hvor klasserne er sammen på tværs af år-

gange.  

JK 

18.15  3. Skolebestyrelsesvalg SB skal nedsætte en valgbestyrelse, der skal 

bestå af formanden, et SB medlem og skole-

leder.  

Valgbestyrelsen består af CI, CK og KB 

 

Der bliver inviteret til valgmøde d. 8. maj, 
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hvor forældre præsenterer sig selv.  

Den 17. maj skal kandidaterne melde deres 

kandidatur 

 

Valget skal være skriftligt. 

 

Kirsten laver udkast til en valgplakater og 

sender ud. 

 

Følgende medlemmer genopstiller – JL, CK 

 

Følgende ønsker ikke at genopstille: CI, SC, 

DS,   

 

Uafklaret: EH 

 

Vil gerne stille op: Morten Stork  

 

18.30 4. Valginformation Valginformation for eventuelt nye forældre i 

skolebestyrelsen.  

 

Skolebestyrelsen orienterede om skolebesty-

relsesarbejdet. Der er 8 møder i løbet af sko-

leåret og et lørdagsmøde i november. 

Dagsorden sendes ud en uge i forvejen. 

Der kan være læsestof til møderne f.eks. ud-

viklingsplaner, kvalitetsrapporter mm. 

Der er 5 skoleforumsmøder i løbet af året. 

Formændene mødes inden møderne og dis-

kuterer dagsorden. 

 

CK 

19.00 Timefordelingsplan for  

skoleåret 2018-19 

Timefordelingsplanen er den overordnede 

rammeplan for fordeling af timer i klasserne. 

 

JK og KB orienterer om baggrunden for time-

fordelingsplanen på Skovlyskolen. Se bilag. 

 

Timefordelingsplanen er godkendt. 

 

SKB beder ledelsen om at udarbejde et for-

slag til ansøgning til nedsættelse af timetallet 

for almenskolen. 

 

JK 

19.15 5. Økonomi 

 

Budget 2018 

KB orienterer om budgettet for specialskolen  

 

Vi har udarbejdet budget for specialskolen, 

 



 

 

Specialskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat for almensko-

len 2017 

som vi er i dialog med forvaltningen om. 

Der er en forskel i forhold til den udmeldte 

ressourcetildeling og så de reelle lønudgifter. 

Det betyder, at skolen har en lønudgift på ca 

60.000 kr. pr medarbejder i alt 1.800.000 år-

ligt. Der er i tildelingen taget udgangspunkt i 

en gennemsnitslærer/pædagog løn og ikke i 

en speciallærer/pædagogløn 

Se bilag  

Skolebestyrelsen var meget tilfreds med bila-

get, som de syntes var  tydeligt og overskue-

ligt. 

Skolebestyrelsen er meget bekymrede over 

tildelingen til specialskolen. SB henviser til de 

aftaler og samtaler der var ifm sammenlæg-

ningen af Skovlyskolen og Egebækskolen 

Her blev det pointeret, at hvis skolen skal 

lykkes med denne sammenlægning skal der 

være tilstrækkelige ressourcer. 

Ledelsen skal efter påske møde med forvalt-

ningen og drøfte det videre og her skal sko-

len komme med: 

 

Et tilbageblik ift økonomi og ift til det un-

derskud der er i specialskolen 

 

Et budget for løn og øvrig drift til 80 ele-
ver i den faktiske børnegruppe vi har nu 
og et oplæg til en tildelingsmodel der gør, 
at vi kan rumme den børnegruppe, vi har 
på nuværende tidspunkt. Vi skal se på 
hvilke områder, vi kan reducere vores 
udgifter. 
 
Bud på nogle fremtidsscenarier der på 
sigt kan betyde, at vi ikke sender børn ud 
af kommunen til meget dyre specialisere-
de tilbud – men opretter egen tilbud til en 
pris der er væsentligt under.  
 

En gennemgang af visitationsproceduren. 

Dette punkt skal drøftes på et senere 

tidspunkt med den nye ledelse. 

 

Punktet tages op på næste skolebestyrel-

sesmød – her deltager Mette Curtis (afde-



 

 

lingsleder for specialskolen) .  

 

KB orienterer om årsregnskabet for 2017. Se 

bilag  

Driftsresultatet for almenskolen er opgjort. 

Skolen har et underskud på kr. 70.000 kr. ud 

af en samlet budgetramme på ca. 28 mill kr. 

Det vurderes som et godt resultat, idet vores 

udgifter ved afskedigelser sidste år i alt var 

på 400.000kr, og vores besparelse i 2017 var 

på 3.2 mill kr.  

 

Skolebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed 

med årsregnskabet. Der er fuldt klarhed i SB 

over, at det er svært at få løst så stor en be-

sparelse. 

 

19.45 6. 

Forældreforening og 

fondsansøgninger 

Bestyrelsen har fået henvendelser ved 

fondsansøgninger ifm. vores renovering, og 

et forslag om at etablere en forældreforening. 

Asbjørn og Anne, der er forældre på skole 

deltog. 

 

Asbjørn og Anne orienterede om deres tan-

ker vedrørende fundraising ift. renovering af 

Skovlyskolen.  

Der dannes en Fundraisings gruppen består 

KB, Anne, Asbjørn, JL 

 

Kirsten tager kontakt til Rubowarkitekterne, 

for at få dem til at lave en projektmappe 

 

Asbjørn inviterer til et møde efter påske med 

fundraisings gruppe. På mødet skal der afta-

les en kommunikationsstrategi.  

 

Ideer: 

Det er muligt at søge midler hos Johannes 

FOG.  

 

 

Fundraising kommer til at være et fast punkt 

på skolebestyrelsesmøderne. 

 

 

Punkterne meddelelser og eventuelt udgår. Er der meddelelser eller noget under eventuelt 

kan de sendes skriftligt inden mødet. 


