
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den.18.00 til 20.30 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Samia Sofie Kappe, næstformand (SK) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejder repræsentant (TM) 

Frederik Kyllensbech, medarbejder repræsentant (FK) 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende   

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden er godkendt CK 

 

 

    

 2. 

Konstituering af bestyrel-

sen 

 

Skolebestyrelsen valgte på mødet før som-

merferien ny formand, Charlotte Krogh, for en 

foreløbig to-årig periode.  

 

Den konstituerede bestyrelse er som følgen-

de: 

Samia Sofie Kappe blev valgt til næstformand 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Kirkwall Bech Laursen,  

CK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        
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Pia Lægaard Andersen, 

Thomas Bitsch Metelmann,  

Alex Ottas, 

Morten Betack Storch 

 

Suppleanter: 

Britta Eyrich Jessen 

Andjella Brogaard 

Begge suppleanter deltager i møderne og 

modtager samme information som faste med-

lemmer. 

 

Medarbejder repræsentanter er 

Trine Mønster, 

Frederik Kyllensbech,  

 3. 

Drøftelse af mødeform og 

indhold 

Skolebestyrelen arbejder efter et årshjul. Ud-

over det er det er i høj grad selv skolebesty-

relsen, der kan fastlægge indholdet i møder-

ne. 

Årshjul er kort gennemgået 

Forretningsorden blev gennemgået og vedta-

get.  

Charlotte orienterede om tavshedspligten 

 

Alle principper skal gennemgås og evt. revi-

deres. Principperne kan findes på 

https://skovlyskolen.skoleporten.dk/sp/p3688

03/text/skolebestyrelse.  

 

Skolen undersøger om der mangler nogle 

principper ift. skolereformen  

 

Bestyrelsen diskuterede muligheder for 

kommunikation til forældrene vedr. skolebe-

styrelsesarbejdet. En mulighed er at sende 

dagsorden ud til forældrene før møderne så-

ledes forældrene kunne respondere inden 

skolebestyrelsesmøderne. Der var bred enig-

hed om at kommunikation skulle i fokus på de 

kommende møder.  

Bestyrelsen talte om mulighed for at inddrage 

kontaktforældrene mere i skolen virke. Det 

kunne være at afholde et årligt med kontakt-

forældrene. Emnet vil blive taget op igen. 

 

Skolebestyrelsesmedlemmer er fordelt til 

CK 

https://skovlyskolen.skoleporten.dk/sp/p368803/text/skolebestyrelse
https://skovlyskolen.skoleporten.dk/sp/p368803/text/skolebestyrelse


 

 

forældremøderne. 

Der tages foto af skolebestyrelsen d. 27. og 

28. august. Pernille skriver ud.   

 

 4.  

Ansættelse af ny skolele-

der 

Medarbejderrepræsentanter: Frederik og Tri-

ne. 

Repræsentanter fra ledelsen: Jacob Kofoed 

og Mette Curtis 

 

Der er stor interesse for at være med i an-

sættelsesudvalget. Repræsentanterne blev 

valgt ved afstemning.  

Skolebestyrelsesrepræsentanter blev: Char-

lotte Krogh, formand og Samia Sofie Kappe, 

næstformand.  

 

Den store interesse for at deltage i ansættel-

sesudvalget gjorde, at der blev spurgt ind til 

om det var muligt at skolebestyrelsen mødtes 

med konsulenten, som skulle udarbejde en 

profil på en kommende skoleleder. JK under-

søger med Martin Tinning.   

CK 

 3. 

Byggeri/renovering 

 

KB Orienterer om byggeri 

Vi har meget fokus på ankomstforholdene. 

Der er tilknyttet 2 mand fra hhv. Aarsleff og 

Rubow på skolen, der har fokus på sikkerhed 

ift. byggeriet på skolen. Der arbejdes bl.a. på 

at gøre sikkerheden i ankomstområde bedre.  

 

KB skriver ud og opfordre til at eleverne går i 

skolen. 

 

Anlægsgartneren begynder ved Bøgely i uge 

35. Derefter arbejder de sig mod Granly, der-

efter Egely videre mod Fyrrely, derefter Birke-

ly.  

 

Der bliver spurgt ind til akustik i lokaler og 

gange. En del akustikregulering er med i re-

novering. Arkitekten Thomas og Axel fra sko-

lebestyrelsen er i samarbejde med et firma, 

ved at afprøve akustikregulering i 2 lokaler.  

 

Der spørger ind til beplantning og elevernes 

involvering. Det er planen at elever bliver en 

aktiv del af at plante træer og buske. 

KB 

JK 



 

 

Der er lavet nye toiletter til alle ly og nye per-

sonaletoiletter 

Der er ved at blive sat nye vandautomater op 

på hovedgangen.  

Der er blevet indkøbt i nye møbler til 4. – 9. 

klasse og til 3 specialklasser. Møblerne bliver 

leveret 3. og 17. september. 

 

 

4. 

Meddelelser fra: 

  

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

  

 Skoleledelsen   

 Medarbejderne    

 SFO   

 Andre   

 5. 

Eventuel 

Høringssvar til budgettet.  

Der skal spares 25 mio. på skoleområdet. 

Der peges på bl.a. på følgende områder 

- Gennemførelse af beslutningen om at 

reducere bygningsarealerne med 10 

% 

- Omlægninger i organiseringen af ar-

bejdet f.eks. 

o Reduktion i stigende udgifter 

på det specialiserede børne-

område jf. arbejdet i §17 stk. 4 

udvalget herom 

o Omlægning i skolestrukturen 

som konsekvens af en betyde-

lig overkapacitet jf. aktuel sko-

leprognose 

o Fokuseret udskoling jf. Med-

udvalgets forslag i strukturrap-

porten 

Der henvises til dokument: Sagsnr18-

7964_Dok#104182-18_v1_Budgetregulering 

 

Der skrives et fælles høringssvar for alle sko-

lebestyrelserne i kommunen.  

 

 

 


