
 

 

 
 

 

 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den. 5. marts 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) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejder repræsentant (TM) 

Frederik Kyllesbech, medarbejder repræsentant (FK) 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Søren Wadt (SW), Jacob Kofoed (JK), Katrine Nordby 

(KN)  

Fraværende  TBM,BE, TD, elevrådsrepræsentanterne 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt CK 

 

 2. Præsentation af Katrine 

Nordby 

Kort præsentation af Katrine Nordby, som er 

ansat som leder af specialafdelingen. Kom-

mer fra den Gule flyer(dagtilbud) inde i Kø-

benhavn, hvor Katrine har været leder gen-

nem flere år. 

Kort præsentationsrunde af skolebestyrel-

sesmedlemmerne 

KN 

 3. Byggeri/renovering 

 

Jacob orienterer om byggeriet 

Der bliver spurgt ind til større vandputter i nye 

bede. Jk følger op med byggeledelsen.  

 

Der bliver spurgt ind til læringsrum i skole-

gården. 

JK 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

Lydisolering/tavler. Der er blevet lovet 200, 

men der er kun bestilt 80. JK følger op med 

Thomas Rivers 

 

 4. Økonomi Kort opdatering på budget 2019 efter juste-
ringer.  

SW orienterer om budgettet for alm. og spe-
cialskolen. 

På alm. er der opsagt 2 lærer, 1 pædagog. 
Derefter er der kommet en opsigelse fra en 
pædagogisk assistens. Dette betyder at vi 
har reduceret et forventet underskud på 1,2 
mio. til 0,7 mio. på 5/12 af skoleåret 

På specialområdet bliver der justeret ved 
naturlig afgang og ikke at genansætte for 
midlertidige ansættelser. Der er et forventet 
underskyd på 1,3 mio. Der arbejdes med visi-
tationsudvalget for at vi får flere elever såle-
des vi opnår 80 elever. 

SW og KN arbejder med forvaltningen om at 
lave en mere stabil tildeling. I dag er tildelin-
gen meget elevfølsom, da det drejer sig om 
mange penge pr. barn. 

FKYL nævner, at der bliver brugt flere unge 
eller uuddannede i specialafdelingen. Dette 
er en udfordring, når vi gerne vil lave et godt 
faglig tilbud.   

 

SW 

 5. Revision af skolens prin-

cipper 

Vi ser på et princip pr. SKB -møde. Vi starter 

med princippet for digitalisering. For at prin-

ciparbejdet ikke skal tage for meget tid på 

møderne kan medlemmerne kan komme med 

skriftlige kommentarer. Det første princip be-

styrelsen behandler er princippet for digitali-

sering og der skal komme skriftlige kommen-

tarer inden d. 20.3. Kommentarerne skal 

sende til BE 

  

Alle principperne er vedhæftet. 

  

Arbejds-

gruppen 

 6. Status på Specialområdet KN og SW giver en status på arbejdet med 

specialafdelingen. 

 

KN/ SW 



 

 

KN orienterer om, hvordan det tænkes at 

organiseringen bliver fremadrettet.  

- Personalet er primært omkring og 2 

grupper 

- Der er en større tilstedeværelsespligt, 

da man dækker ind ift. fravær. Dette 

er der belæg for da alle i specialafde-

lingen får tillæg for denne fleksibilitet. 

 

Der bliver spurgt ind til, hvornår KN overtager 

ledelsen af C- sporet. KN siger at hun regner 

med at overtage C-sporet inden udgangen af 

dette skoleår. 

 

SW nævner, at han er i dialog med forvalt-

ningen om ledelseskraften i specialafdelin-

gen. 

 7. Orientering om § 17 ud-

valg 

CK og SW Gennemgår de modeller der ar-

bejdes med for vores område. I vores distrikt 

er Vangebo, Dr. Gård og Ny Holte.   

SW og CK orienterer om de besparelser, det 

kan laves. Se vedhæftet bilag. 

 

Alle er enige om, at der skal reduceres i an-

tallet af klasser, da det er den måde man kan 

få flere penge til at drive skole 

 

Der skal sættes fokus på, hvad man kan gøre 

med de penge som man spare. Hvad vil det 

gøre ved læringsrummet. 

 

Der er møde på Nærum Gymnasium kl. 18. 

vedr. strukturudvalgets arbejde   

 

CK/SW 

 8. Meddelelser fra:   

 

 

Formanden for skolebestyrel-

sen 

  

 Skoleledelsen Personalesituationen SW/JK 

 Medarbejderne  FK og TM beretter at personalet er presset ift.  

arbejdsmængde, byggeri og den usikre frem-

tiden. 

 

Der går mange rygter om tilstedeværelse i 

Egely og alm. skolen. 

 



 

 

 Andre   

 9. Eventuel  

Seminaret er aflyst d. 30. marts. 

 

Inviterer Camilla til næste SKB-møde. 

 

Vi har desværre fået afslag på vores funds-

ansøgning hos A.P Møller. 

 

Funding gruppen mødes igen og arbejder 

videre med andre ansøgninger.  

 

    

    

    

 

 

Punkter til næste møde: 

Besøg på Dyvekeskolen i forhold til akustik – indtryk? 

 

 


