
 

 

 
 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den. 13. september kl 18.00 til 20.30 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Samia Sofie Kappe, Næstformand (SK) 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JL)  

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Britta Eyrich Jessen (BE) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejder repræsentant (TM) 

Frederik Kyllensbech, medarbejder repræsentant (FK) 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Jacob Kofoed (JK) 

Fraværende  Mette Curtis(MC) 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Næste skolebestyrelsesmøde flyttes muligvis, 

grundet Skoleledermøde. Jacob afventer 

yderligere info og vender tilbage med ny dato 

hvis nødvendigt. 

CK 

 

 

 2. Præsentation af Mette 

Curtis 

Mette syg og punkt 2 flyttet til næste møde. 

 

MC 

 3. Revision af skolens prin-

cipper 

Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af 

Thomas, Morten, Alex og Britta som vender 

tilbage til Skolebestyrelsen med forslag til 

sletning af principper, justering af principper 

og eventuelt nye principper.  

 

Vi tager i den forbindelse stilling til A) digitali-

CK 
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sering og hvorvidt eller hvordan vi skal have 

et princip omkring anvendelse af digitale 

værktøjer og medier og B) hvorvidt der skal 

være et princip der handler om bad efter 

idræt. 

Arbejdsgruppen giver besked forud for de 

kommende bestyrelsesmøder besked til 

Charlotte om hvilke beslutninger og princip-

per de vil lægge op til at vi sætter på dagsor-

denen. 

 

En afledt diskussion handlede om aflåsning 

af ipads og telefoner, men der blev ikke truf-

fet nogen beslutning i relation til dette. 

 

Principper og politikker kan ses på 

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

03/text/skolebestyrelse 

 

 4. Forældretilfredshedsun-

dersøgelse 

Jacob orienterede om forældretilfredsheds-

undersøgelsen. 

 

De fysiske rammer er noget af det der er 

mest kritisk feedback omkring. Med renove-

ringen forventer vi at dette kommer til at æn-

dre sig. 

 

Der er en vis utilfredshed om madordningen. 

Vi har ikke tilladelse til at lave mad i skole-

køkkenet med henblik på salg. Der er overve-

jelser om vi kan koble os på en børnehave-

madordning eller anden form for kantinemad 

der leveres udefra, så der kan tilbydes en 

ordning der er bedre end den nuværende, 

men den største udfordring blev vurderet at 

være SFO forplejningen. Vi tager SFO for-

plejning op med Tami på et senere Skolebe-

styrelsesmøde. 

 

I relation til faglighed har vi diskuteret faglig 

differentiering som opmærksomhedspunkt.  

Der sættes forløb i gang om læringssamtaler 

med læringsvejledere, med fokus på hvad 

god undervisning er. 

Der er bekymring for om der lægges for stort 

pres på lærerne ifm. før og eftertest i mate-

JK 
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matik i bogsystemet, og vi er opmærksomme 

på dette i relation til både kommunikation 

med kommune og forældre. 

På de tungere prøvefag har Skovlyskolen 

generelt linjefagsuddannede lærere, og det 

faglige kompetence niveau er højt. Der hvor 

kompetence niveauet er lavere er områder 

som kristendom og religion, idræt og de krea-

tive fag som håndværk og design. 

 

De nationale tests er af stor politisk betydning 

og resultaterne hænger sammen med hvor 

meget eleverne er trænet i at tests. Vi har 

haft en diskussion om af mængden af tests, 

samt formålet, konsekvensen og anvendelse 

af test resultater. Vi går mere i dybden med 

denne debat senere på året. 

 

Jacob orienterede om at der i år vil være en 

opfølgning på trivselsundersøgelsen med 

forvaltningen. En opfølgning hvor der samles 

op på resultater på indsatsområderne som er 

læring, trivsel og fællesskab. 

 5. Driftsfællesskaber Jacob orienterede om driftsfællesskaber og 

dets formodede betydning for Skovlyskolen. 

 

Vi har sparet meget på lærerstillinger for nog-

le år siden. Det undersøges nu om der kan 

spares yderligere på driftsfællesskaber og 

administrationen af skolerne i kommunen. 

Især ser vi på om vi har mulighed for at låne 

ressourcer på tværs af skoler ifm. fravær eller 

som følge af spidskompetencer.  

JK 

 6. Ansættelse af ny skolele-

der 

 

Charlotte orienterede om at der er en search i 

gang og skoleleder jobbet slås også op om-

kring efterårsferien. 

 

Vi er bekymrede for speciel området i perio-

den frem til der kommer en ny skoleleder, da 

lederen af specialområdet ikke formodes at 

have den daglige sparing der er behov for. 

CK 

 7. Høringssvar på budget-

terne 

Der er generel utilfredshed med budgetteret, 

og der har været enighed iblandt Skolebesty-

relsesformænd og suppleanter omkring hø-

ringssvaret. Processen er gået godt, selvom 

perioden var kort. Høringssvaret ligger på 

JL 



 

 

skolens hjemmeside. 

 

Jens bragte et forslag med fra udvalget om 

oprettelse af en facebook gruppe for forældre 

i Rudersdal kommune vedr. budgetterne og 

høringssvaret. Charlotte tager ideen med 

videre til Skolebestyrelsesformænd mhp. at 

få vedtaget om vi vil iværksætte en sådan FB 

gruppe. 

 8. Høringssvar på forsøgs-

ordning vedr. skoledistrik-

ter 

Charlotte orienterede om evaluering af forsøg 

med skoledistriktsområder. Forsøget forven-

tes at køre videre 1 år mere. Vi tilslutter os 

høringssvaret der ligger i udkast. 
 

CK 

 9. Byggeri/renovering 

 

Udearealer forsinket med 19 arbejdsdage, 

hvilket giver udfordringer med at så. 

Der arbejdes på at være færdig med ind-

gangspartier omkring efterårsferien.  

Cykelparkering forbliver hvor den er, som 

minimum frem til efterårsferien.  

Udgangen mod idræts og svømmefaciliteter 

forventes at åbne i næste uge. 

Møbler er planlagt til at blive leveret inden for 

de kommende måneder. 

Der kommer tegninger på forældreintra, så 

alle kan følge bedre med. 

 

En opfordring til at kommunikere bredt om at 

alle skal følge trafikforskrifterne. 

JK 

 10. Årsmøde for forældre  Punktet udskydes til næste Skolebestyrel-
sesmøde. 

CK 

 11. Forældremøder  Punktet udskydes til næste Skolebestyrel-
sesmøde. 

Alle 

 12. Meddelelser fra:   

 

 

Formanden for skolebestyrel-

sen 

  

 Skoleledelsen   

 Medarbejderne    

 Andre Der er møde for nye medlemmer d. 6.10 kl. 9. 

Jacob vender tilbage med flere detaljer.  

 

 13. Eventuel Tami inviteres til næste møde.  

Skolebestyrelsen ønsker generelt at blive 

orienteret om rammerne og hvordan der ar-

bejdes i SFO’en.  

 



 

 

 

Vi vil yderligere gerne debattere principper for 

aktiviteter og samvær, herunder iPads. Sidst, 

men ikke mindst, ønsker vi at drøfte madord-

ning og hvordan vi kan have en løbende op-

følgning med SFO’en. 

    

    

    

 

 

Punkter til næste møde: 

- Elevtilfredshedsundersøgelse 

- Kommunikation til kontaktforældre 

- Nationale tests og afgangsprøveresultater  

 

 


