
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 23. maj 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), Jakob Kofoed (JK) 

Fraværende  Afbud: JL, Frederik 8.a og 8.b 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

18.00 1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden er godkendt. CK 

 

 

    

18.05 2. Nyt fra Elevråd 

 

Det lille elevråd vil tale med KB om renove-

ring. Det er et ønske fra ledelsen at vi er bed-

re til at informere stor og små elever vedrø-

rende byggeriet. 

JK 

    

 

18.15 

3. Skolebestyrelsesvalg Der er tre, som har meldt sig: Pia, Britta Ey-

rich Jessen, Morten, genopstiller: JL, CK 

 

Der mangler to medlemmer og to supplean-

ter. 

 

KB skriver ud til alle forældre for at rekruttere 

 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

nye medlemmer. . 

 

Trine og Frederik er blevet valgt som medar-

bejderrepræsentanter 

 

18.30 Økonomi i Specialskolen 

 

 

 

 

 

KB gennemgik notalet vedrørende special-

skolens økonomi. Se notat.  

 

Ledelsen har udarbejdet et budget for speci-

alskolen, som vi er i dialog med forvaltningen 

om. 

 

Vi har haft to møder med forvaltningen og 

drøftet specialskolens økonomi.  

 

TD ytre ønske om, at Mette eller Kirsten 

kommer og fortæller om specialtilbuddet i 

kommunen for det politiske udvalg.  

 

Skolebestyrelsen skriver til borgmester Jens 

Ive med cc til kommunalbestyrelsen vedr. 

udfordringerne med den økonomiske ramme i 

forhold til specialtilbuddet. 

 

 

19.00 Byggeri 

 

KB og CK orienterer om fase 3 (idrætsbyg-

ningen/svømmehallen) 

Der er tre scenarier som  skal til politisk be-

handling i børn og skoleudvalg i maj 

 

JL orienterer om fundraisingen 

- Går på indretning af klasser og ly med 

borde/stole mm. 

- Arbejde på at samskabe med nærom-

rådet 

 

KB orienterer om byggeri: 

- De er gået i gang med at ordne loka-

ler tæt på hovedgangen 

- Der er lavet toiletter  

- Der er hele tiden klasser væk fra de-

res egne klasselokaler 

- I næste uge kommer håndværkere og 

piller legestativet ned 

- Der skal laves byggeplads på dele af 

parkeringspladsen. 

 

 



 

 

Hele byggeriet er tidssat til at være færdig 

01.12.2018 

 

19.30  

Meddelelser fra: 

  

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

Formøde til skoleforum er torsdag d. 24. maj. 

På mødet deltager formændene fra skolebe-

styrelserne i kommunen for at lave dagsor-

denpunkterne til selve skoleforum. 

 

Næste skoleforum torsdag d. 7. juni kl. 17.  

 

 Skoleledelsen JK og KB orientering om fagfordeling samt, 

status på skoleårets planlægning. 

Ledelsen er ved at lægge sidste hånd på 

fagfordelingen, og regner med at kunne mel-

de klasseteam og skemaer i starten af juni 

måned. 

Der er sendt en forældretilfredshedsundersø-

gelse ud på forældreintra.  

 

 Medarbejderne  Alle medarbejdere er ved at svare på en 

APV. 

Der er urafstemning i de faglige organisatio-

ner ift. OK18. Stemningen blandt medlemmer 

af de faglige organisationer på Skovlyskolen 

er, at der bliver stemt ja. 

 

 SFO   

 Andre   

20.20 Eventuelt   

 Punkter til kommende mø-

der 

SFO  

Planlægning af møder  

 

. 


