
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den. 5. november kl 17.00 til 19.30 
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) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejder repræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejder repræsentant (KB) 

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Elevråd Elvira Vincent Bjerre-Nielsen (8.A) 

Agnes Søborg Udesen (6.A) 

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

Fraværende  Afbud fra elevrådsrepræsentanterne 

Afbud AO, TBM 

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 1. Godkendelse af dagsor-

den 

Dagsorden er godkendt. CK 

 

 2. Udmelding om kommen-

de skoleleder 

Søren orienterer om kommende skoleleder. 

Karin Grûttner er udpeget som skoleleder på 

Skovlyskolen. Karin tiltræder 1. december 

2019. Karin kommer fra Toftevangskolen, 

hvor hun har siddet som skoleleder i omkring 

2 år. Forinden har Karin været afdelingsleder 

og viceskoleleder i 5 på Toftevangskolen 

SW 

 3. Nyt fra elevrådet Elevrådet er optaget af at holde skolefest 

torsdag d. 20. november. Derudover har elev-

Elvira  

Agnes 
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rådet arbejdet med fordeling af tid på boldba-

nen. 

Elevrådet har ligeledes være i gang med me-

re og bedre opmærksomme på skrald i sko-

legården og i klasserne.  

 4. Byggeri/renovering 

 

JK/SW orienterer om den sidste fase af byg-

geriet og oprydning. Der arbejdet på at få 

lavet det sidste malerarbejde, opsætning af 

solafskærmning samt opsætning af riste. 

Der kommer et forløb med fejl og mangler 

efterfølgende. Entreprenøren er ved at rydde 

parkeringspladsen.   

 

JK/SW 

 5. Revision af skolens 
principper 

Behandling/godkendelse af princip for under-
visning og vikardækning 
Bilag sendt ud af BE 
BE orienterer om oplægget til princippet.  
Princippet dækker over mange facetter af 
skolens drift og har behov for at blive diskute-
ret og muligvis laves til mindre dele.  
Skolebestyrelsen har svært ved at overholde 
deres tilsynspligt, da de data er svæ-
re/tidskrævende at producere for skolens 
ledelse med de nuværende systemer.   

BE 

 6. Badefaciliteter omkring 

idræt 

Etablering af et udvalg til at se på forholdene 

omkring badefaciliteterne på skolen 

Skolebestyrelsen vil gerne have elevrådet på 

banen ift. badning efter idræt.  

Skolebestyrelsen bakker op om princippet om 

badning efter idræt. 

CK 

 7. Besøg af forældre om-

kring struktur for skole-

rejser 

Opfølgning på besøg omkring skolerejser på 

sidste møde.  

Pilotprojekt – på 7. og 8. årgang er godkendt.  

JK skriver til Jacob. Jens og Pia er koblet på 

som forældrerepræsentanter på årgangen. 

JK 

 8. Meddelelser fra:   

 

 

Formanden for skolebesty-

relsen 

Der har været meget kommunikation mellem 

skolebestyrelserne i forbindelse med den 

endelig beslutning om strukturændring. 

Skovlyskolen ende med ikke at blive medun-

derskriver af det fælles høringssvar, men 

lavede et fra Skovlyskolens bestyrelse. 

CK 

 Skoleledelsen SW orienterer om økonomier – Det ser ud til 

at skolen kommer ud med et større under-

skud end først beregnet. Der udarbejdes en 

spareplan, som bliver fremlagt for MED-

SW/JK 



 

 

udvalg og skolebestyrelsens formandskab. 

Der bliver evt. indkaldt til et ekstra bestyrel-

sesmøde   

 Medarbejderne    

 Andre Opfølgning på byggeri på de røde.  

Jens (JL) orienterer om byggeriet af pleje-

hjemmet på de røde baner. Se vedhæftet 

slids 

Det har været svært at få en dialog i gang 

med bygherren, men der indkaldt til møde om 

onsdag d. 6. nov. Der laves et skriv om afta-

ler, som sendes ud til skolebestyrelse og 

forældre. Der er en stor bekymring for sikker-

heden for elevernes skolevej på Borgmester 

Schneidersvej.  

 

JL/SW 

 9. Eventuel En del af skolestrukturændringen er, at der 

skal ses på et styrket udskolingstilbud i kom-

munen. Hvis det kommer på tale at samle 

udskolingerne på en matrikel, hvordan kan 

Skovltyskolen komme i spil for holteområdet. 

Der er konsulenter, der gennemgår bygninger 

og muligheder for at samle udskoling på en 

matrikel. 

 

 

Punkter til næste møde: 

Der skal laves en temadag, hvor vi diskuterer princippet for undervisning.  

Spisepauser i indskolingen  

 

 

 

 


