
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Mødetidspunkt Den. 13. juni kl 18.00 til 20.00 

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) 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsen-

tant. 

Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  Alex Ottas(AO), Frederik Kyllensbech(FK), Trine 

Dybkjær(TD), Thomas Metelmann(TBM) 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. Godkendelse af dags-

orden 

Dagsorden er godkendt CK 

 

 2. Nyt fra elevrådet Punktet udgår, hvis der ikke er aktuelt nyt 

fra elevrådet. 

Ledelsen gør tiltag for at højne interessen 

for arbejde med elevrådet. Elevrådet skal 

have nogle ansvarsområder som de kan 

arbejde med. 

Klasserne er ved at vælge repræsentan-

ter til kommende års elevråd. 

JK 
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Det er et stort ønske for skolebestyrelsen 

at elevrådet er repræsenteret ved skole-

bestyrelsesmøderne.  

 3. Byggeri/renovering 

 

Jacob orienterer om byggeriet’ 

 

Udearalerne er tæt på at være helt færdi-

ge. Legeredskabsinspektøren mangler at 

tilse de sidste legeredskaber. Der fortsat 

dele af udeområdet der er aflukket for 

elever,da der køre biler med materialer til 

vinduesudskiftningen. 

Vinduesudskiftningen forløber planmæs-

sigt: Bygherre har haft nogle bemærknin-

ger som bliver udbredret. 

Ventilationen er ved at komme i gang. 

Ventilationen er i en indkøringsfase for at 

finde den rigtige mængde ind og ud luft-

ning, 

  

Der bliver spurgt ind til betonelementer på 

legepladsen, der har nogle kanter som 

elevern kan slå sig på. 

Ledelsen undersøger sagen nærmere. 

 

JK 

 4. Længde af lejrskoler Der ønskes en drøftelse af en eventuelt 
ny struktur omkring afholdelse af lejrsko-
ler. 
 
I dag hedder det 1-2 overnatninger i 2./3. 
klasse, 3 til 4 overnatninger i 5./6. klasse 
og 4 overnatninger i 8. klasse. 
Jeg foreslår at vi skære ned på antallet af 
overnatninger på lejrskoler set over hele 
skoleforløbet. 
 
3. årgang 1./2. overnatninger 
6. årgang 2. overnatninger 
8. årgang 4 overnatninger  
 
Begrundelsen er at vi har udfordringer 
med at få råd til undervisningsmaterialer.  
 
Det skønnes at vi kan spare omkring 
25.000 kr. 

JK 



 

 

6. årgang: 2. klasser a 22 a 225 kr. pr. 
elev 
8. årgang: 2. klasser a 22 a 225 kr. pr. 
elev 
Diæter til personale.   
 
Vi fastholder den nuværende model.  
 
Punktet bliver udsat til afklaring ifm. sko-
lestrukturvalget og en kommunal beslut-
nining 

 5. Revision af skolens 

principper 

Godkendelse af næste princip. Udvalgt 

princip eftersendes af arbejdsgruppen.  

 

Vi fastlægger en plan i det kommende 

skoleår for principper til gennemgang   

Alle principper skal drøftes og godken-

des. 

 

Arbejds-

gruppen 

 6. Orientering om § 17 

udvalg 

Opdatering på udvalgets arbejde.  

Gennemgang af de modeller der arbejdes 

med for vores område. 

 

 

CK orienterer om seneste udvalgsmøde. 

Beslutningsgrundlaget er en sammen-

lægning af : 

- Vangebo – Nærum 

- Toftevangskole – Bistrupskole 

-  Høsterkøb – Sjælsø 

- Ny Holte - Droninggård  

 

Skovlyskolen forbliver en to sporet skolen 

med et større distrikt, der understøtter en 

stabil klassedannelse.  

 

Se vedhæftet materiale    

 

 

CK/SW 

 7. Meddelelser fra:   

 

 

Formanden for skolebesty-

relsen 

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 19/20.  

Skolebestyrelsesmøderne starter 17 – 

19.30 

CK 



 

 

8 møder i løbet af skoleåret 

Heldagsmøde i slutningen januar  

 

Bekymringsmail fra personalet i SFO 

vedr. byggeriet. Det har været hårdt og 

opslidende at være i SFO på grund af 

meget skift af lokaler og aflukket udeare-

al. 

 

 Skoleledelsen Personalesituationen  

Der har været en opsigelse i alm. skolen. 

Der er blevet holdt ansættelsessamtaler. 

Vi har fået ansat en matematik og tysklæ-

rer. 

Derudover er der en dansklærer fra spe-

cialskolen, der har ønsket at kommer 

over i alm. skolen. 

Det betyder at fagfordelingen er ved at gå 

op og ledelsen kan gå i gang med at lave 

skemaer til klasserne. 

SW/JK 

 Medarbejderne  Ny repræsentant til skoleåret 19/20 

Kasper fra SFO bliver nyt medlem for 

medarbejderne 

Tak for kage fra forældrene. 

 

    

 Andre   

 8. Eventuel Fester om aften i udeområde omkring 

skolen 

Ledelsen taler klasserne og der bliver 

skrevet ud til forældrene på 8. og 9. år-

gang.  

 

SSP bliver orienteret om ”festerne” på 

skolen    

 

  Der er forældre, som har udtrykt bekym-

ring ved at bo i skovlyporten. Enkelte har 

valgt at finde andre steder at bo. Det skul-

le efter sigende være nogle unge beboe-

re, der skaber uroen. Skolen kontakter 

SSP for at høre nærmere. 

 

    



 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

Aftale datoer 

Rækkefølge for godkendelse af principper. 


