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Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mødetidspunkt

Den. 9. maj kl 18.00 til 20.30

Sted
Medlemmer

Skovlyskolens personalerum
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.
Skoleledelse
Fraværende

Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten)
Søren Wadt (SW), Jacob Kofoed (JK)
(SK)

Tid

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordentekst
Dagsorden er godkendelse.

2. Nyt fra elevrådet

Punktet udgår, hvis der ikke er aktuelt nyt fra
elevrådet.
Vi er i gang med at finde elever, der ønsker
at deltage i det fælles elevråd i kommunen
Jacob orienterer om byggeriet.
Udeområderne er ved at færdige. Landskabsarkitekten gennemgår området for fejl
og mangler. Udskiftning af vinduer er påbegyndt i hovedbygningen. Enkelte klasser skal
rykkes for enkelte dage. Udskiftning af vinduer i lyene bliver gjort i sommerferien. Det burde ikke påvirke SFO´en i sommerferien, da
vindueren i Granly er blevet skiftet eller reno-

3. Byggeri/renovering

CK

JK

veret.
Der blev spurgt ind til større huller i de røde
baner. Skolen er opmærksomme på de røde
baner og tager de fornødne forholdsregler.

4. Høring omkring lokalplan
for ”De røde baner” og
plejehjemmet

Alex: Nyt i forhold til akustik. Der ler avet flere
gode løsninger i hovedgange, Granly og Bøgely. Der er fortsat udfordringer med birkely
og Fyrrely samt delvis Egely.
Der er ikke flere penge til de resterende ly og
klasseværelser. Hvad gør vi i resten af huset? Skolebestyrelsen bliver enige om at kontakte Henning Back for at få ham i dialog vedrørende finasiering af resten.
Lovgivning er uklar på området om akustik
Der er nogle anbefalinger ift. renovering af
eksisterende bygninger.
Bestyrelsen er enige om at det meget vigtigt,
men venter til at Alex har nogle tal på økonomien bag en god akustikrenovering.
Alex får prisen og sender tallet rundt til de
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Derefter tages en beslutning og den fremadrettede proces.
Input til høringssvar ønskes.

JL

JL orienterer om ”de røde baner”. Der ændres på lokalplanen, hvilket betyder at man
må bygge i halvandenplan.
For skolen er det et spørgsmål sikkerhed for
elevernes skolevej.
JL laver et udkast og sender rundt.
Fokus på sikkerhed, 5G-mast, grænseflade
og bevarelse af så meget grøn så muligt.

5. Revision af skolens principper

Godkendelse af næste princip. Udvalgt princip eftersendes.
Der stilles spørgsmål til om det er nødvendigt
at eleverne må spille i drivhuset.
Lad os høre børnene, hvad de siger
Vi inviterer Tami til et af de kommende møder, hvor statistik fremlægges.

Arbejdsgruppen

Britta sender et kortere sammendrag til Søren.
6. Ansøgning om nedsættelse af skoledagens
længde

Lovforslag omkring mulighed for nedsættelse
af skoledagens længde er vedtaget. Skovlyskolen har udarbejdet en ansøgning, der skal
godkendes i bestyrelsen.

JK/SW

JK og SW forklarer mulighederne ved nedsættelse af skoledagens længde og ændringen af timer (60 min) til lektioner (45 min)

7. Orientering om § 17 udvalg

Skolebestyrelsen godkender ansøgningen.
Opdatering på udvalgets arbejde.
Gennemgang af de modeller der arbejdes
med for vores område.
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2019/dags
orden-6
TD orienterer om arbejdet i BSU
Formålet er at skabe robuste klasse
I vores distrikt er der pt. tre scenarier:
- sammenlægning med NH og dr. Og
Skovlyskolen
- Sammenlægning Skovlyskolen og
Vangeboskolen
- Skovlyskolen med større skoledistrikt
SKB -medlemmerne udtrykker deres forskellige holdninger.
Bekymring vedr. holdbarhed ved at stå udenfor en sammenlægning med en anden skole
– vil Skovlyskolen være robust nok på den
lange bane?
Det er vigtigt at der bliver skab ro både for
elever, forældre og medarbejdere.
Fra et personalesynspunkt er det vigtigt, at
der bliver taget en endelig beslutning.
Alle i skolebestyrelsen er enige om at der
skal findes en balance mellem robust klasse-

CK/SW

dannelse og ro/stabil. Det skal ikke være en
midlertidig løsning.
Der bliver spurgt ind til reduktion af med bygningsmasse? TD fortæller, at det er der ikke
taget stilling til endnu og først kommer efter
strukturændringen er besluttet.
8. Meddelelser fra:
Formanden for skolebestyrelsen
Skoleledelsen
Medarbejderne
Andre
9. Eventuel

Punkter til næste møde:

Ferieplanen er godkendt

JK

