
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den. 8. januar kl 18.00 til 20.30 
Sted §17 stk. 4 udvalgets lokale på Birkerød Skole  

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 Søren Wadt (SW), Jacob Kofoed (JK)  

Fraværende  AO, Elevrådsrepræsentanter, PL, TD 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. CK 

 

 2. Orientering om § 17 ud-

valg 

Introduktion til lokalet vi sidder i og opdate-

ring på udvalgets arbejde.  

Gennemgang af dagsordenen til kommende 

møde i udvalget.  

Link til udvalgets dagsorden eftersendes. 

 

CK orienterer. Der er afholdt 3 ud af 6 møder. 

Der er møde i torsdag, hvor der præsenteret 

distriktsmodeller. Der bliver lagt vægt på 

økonomi. 

 

 

 

CK/SW 
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I Rudersdal kommune er der tidligere lavet 

analyse om skolestrukturen. Det mundede ud 

i sammenlægning af to skoler. 

 

Økonomien er ikke til at drive 12 skoler. Der 

skal ændres på strukturen for at kunne drive 

og udvikle skolerne til gavn for elevernes læ-

ring, trivsel og dannelse. 

 

Klassekoefficienter kunne være et interessant 

element at se på. Forstået på den, at en 

klasse løber rundt ved 22 børn i klassen og 

der må optages 24 i hver klasse, medmindre 

de kommer fra skolens distrikt.  

      

 3. Revision af skolens prin-

cipper 

Arbejdsgruppen giver tilbagemelding omkring 

princippet for SFO og gruppens øvrige arbej-

de. 

Skydes til næste møde. 

Arbejds-

gruppen 

 4. Byggeri/renovering 

 

Jacob orienterer om byggeriet 

Garnly frigives med udgangen af uge 7. Klas-

serne kan flytte tilbage i starten af uge 8. 

Der påbegynder montering af lydisolering uge 

7(vinterferien) 

Gardinmontering er påbegyndt    

JK 

 5. Økonomi Bestyrelsen orienteres omkring den økono-
miske situation.  

Lige inden jul fik skolen udmelding omkring 
elevtalsbeløb til budget 2019. Der bliver ud-
skrevet mange elever til sommer og der er 
ikke udsigt til at der kommer så mange ind i 
kommende 0. klasse. Det og en tilpasning af 
overførelsen fra specialafdelingen til almen-
budget gør, at vi må forvente en økonomisk 
tilpasning på budgettet for almenskolen.  

Tildelingen til specialafdelingen er blevet re-
videret af forvaltningen. SW gennemgår bud-
gettet og de nye retningslinjer. Bilag vedlagt 

Søren orienterer om økonomi. Der skal findes 
ca. 10 mio. på hele skoleområdet. 

På alle skoler skal der laves økonomisk til-
pasning. Det er fortsat en vis usikkerhed ift. 
økonomien i indeværende år, da regnskabs-

SW 



 

 

året 2018 først lukkes d. 15. januar.  

Der skal på Skovlyskolen alm spares i om-
kring 1,2 mio. og specialklasse 1,8 mio. Pen-
gene kan kun findes ved at tilpasse ift. per-
sonale. 

Der diskuteres metoder til besparelser.  

Søren orienterer om processen. Processen 
starter i medudvalget, hvor retningslinjer for 
personaletilpasning gennemgås. Derefter 
skal ledelsen gennemgå opgaverne på sko-
len. 

 

 6. Årsmøde for forældre  Dato for mødet og hvad skal indholdet være?  

Da vi forventer at have indblik i den nye 
skolestruktur op til sommerferien, er der 
forslag om, at vi afholder mødet så tæt på 
sommerferien som muligt. Afhængig af 
hvilken påvirkning den nye struktur har for 
Skovlyskolen, kan der være relevant ind-
hold til mødet her. 

Årsmødet holdes i høringsperioden for 
den nye skolestruktur.   

  

CK 

 7. Meddelelser fra:   

 

 

Formanden for skolebestyrel-

sen 

  

 Skoleledelsen Personalesituationen 

Orientering om ansættelse af ny afdelingsle-

der til specialafdelingen. 

 

SW 

 Medarbejderne    

 Andre   

 8. Eventuel  

 

 

    

    

    

 



 

 

 

Punkter til næste møde: 

Forældremøder – Evaluering af bestyrelsens deltagelse – evt. pkt. til 30. marts.  


