BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40, 2840 HOLTE

SKOVLYSKOLEN

TELEFON 45 42 37 22
EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Mødetidspunkt

Den. 3. december kl 17.00 til 19.30

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)
Kasper, medarbejderrepræsentant (
Agnes, elevrådsrepræsentant
Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten)
Karin Grüttner, (KG), Jacob Kofoed (JK)
Andjella Brogaard (AB), Trine Dybkjær (TD),
Alex Ottas (AO)

Kommunalbestyrelsesrepræsentant.
Skoleledelse
Fraværende

Tid

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordentekst
Dagsorden er godkendt

2. Præsentation af Karin
Grüttner

Velkommen til Karin.
Kort præsentationsrunde af skolebestyrelsen.
Hvorefter præsenterer Karin sig selv.

3. Nyt fra elevrådet

Agnes fortæller om elevrådets arbejde. Elevrådet har arbejdet meget med udskolingsfesten. De har efterfølgende evalueret festen.
Stort set godt, men der var udfordringer med,
at styre hvem der kunne deltage i hvilke aktiviteter. Der blev også nævnt, at elever fra
oprydningsholdet var gået før tid.
Der havde været en enkelt episode i baren,

CK
KG

hvor nogle store drenge, havde drillet med at
de ikke ville betale, hvilket de kom til.
Skolebestyrelsen ser det som en positiv og
fællesskabende begivenhed og bakker op om
arrangementet.
Agnes og Elvira har deltaget i det kommunale
elevråd. Det kommunale elevråd havde haft
besøg af foreningen ”Danske skoleelever”.
Danske skoleelever har også været på besøg
på Skovlyskolen, hvor de præsenterede nogle af de ting, de kan bidrage med. Det er ting,
elevrådet kan arbejde videre med.
4. Badekultur i skolen

Hvordan får vi udviklet en kultur, hvor eleverne er trygge ved at gå i bad efter idræt og
svømning?
Der blev i skolebestyrelsen diskuteret, hvordan skolen kunne arbejde med den kultur
vedrørende badning efter idræt og svømning.
Der blev nævnt projekt om kropskultur. Elevrådet kunne lave en oplysningskampagne.
Der kunne sættes forhæng op i bruseområdet. Der kunne laves en emneuge, der behandlede temaet.
Det blev besluttet at
- Ledelsen, i samarbejde med idrætsfagansvarlige, laver nogle retningslinjer til elever, forældre og personale.
Retningslinjerne godkendes at skolebestyrelsen. Derefter sendes de ud til
alle.
- Elevrådene går i gang med at lave en
oplysningskampagne, hvorfor vi skal
gå i bad efter idræt.
Formålet er at arbejde mod en kultur, hvor
det er normen, at man går i bad efter idræt.
Samia deltager som kontaktforældre fra skolebestyrelsen.

JK

5. Byggeri af plejehjem

Status på samarbejdet med entreprenøren og
byggeriet!
Vi har udfordringer med at bolde ryger over
hegnet. Hegnet skal evt. laves højere.
Vi er bekymret for, at eleverne løber efter
bolden ud på vejen.
Karin tager kontakt til kommunen, for at høre
om mulighederne for, at et højere hegn.

6. Pause!!

Elevrådsrepræsentanter siger tak for i dag 

7. Overlevering fra Søren
Wadt

Farvel og tak til Søren for et godt samarbejde.
SW orienterer om økonomi.
Økonomien blevet gennemgået med hjælp
fra forvaltningen. Det har vist sig, at hvis vi
fortsætter med samme forbrug vil vi oparbejde et merforbrug på omkring 900.000 på skoledelen og omkring 600.000 på SFO-delen.
Derfor skal der reduceres med 3 personaler.
De personaler er blevet varslet opsigelse.

JL/JK

SW

Medarbejderrepræsentanten udtrykker, at der
i personalegruppen er utryghed for, at vi står
overfor en ny fyringsrunde. Dette er ikke tilfældet, men ledelsen kan ikke sætte navne
på dem, der er varslet opsagt.
8. Godkendelse af årskalender
9. Høringssvar omkring nye
styrelsesvedtægter for
skolebestyrelser

Årskalender er godkendt

JK

CK gennemgår ændringer i styrelsesvedtægterne i forhold til høringssvar. Der bliver kort
diskuteret de ændringer, som har betydning
for Skovlyskolen.
Britta gør opmærksom på, at nogle af de tilsyn skolebestyrelsen er forpligtet på, ikke
længere står i styrelsesvedtægterne.

CK

Karin følger op på de ændringer/mangler.
Britta skriver til Karin, hvilke tilsynsforpligter
som ikke længere stå i styrelsesvedtægterne.
Skolebestyrelsen kvitterer som høringssvar.
10. Proces for behandling af

Hvordan kommer vi i mål?

CK

skolens principper

Britta orienterer om processen med behandling af skolens principper.
Skolebestyrelsen vil planlægge en lørdag,
hvor arbejdet primært kommer til at handle
om principper.
Skoleledelsen finder en dato i marts gennem
en doodle.
Der er et forslag om at lave et årshjul for tilsynet med principperne.

11. Meddelelser fra:
Formanden for skolebestyrelsen
Skoleledelsen
Medarbejderne
Andre
12. Eventuel
Punkter til næste møde:
- Organisering af udskolingen
- Vikardækning
- Rammer for kontaktforældre
- Tid til spisning
- Konflikt mellem alm. skole og specialskolen – inviterer Katrine og/eller Camilla

