
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 7. marts kl. 9.00 til 14.30 

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, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

Agnes, elevrådet (Ikke indkaldt til dette møde) 

Elvira, elevrådet (Ikke indkaldt til dette møde) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

Skoleledelse Karin Grüttner, (KG), Jacob Kofoed (JK)  

Fraværende  Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

 

Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1. Godkendelse 

af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. CK 

2. Budget 

behandling 

KG fremlagde budgetter for både almen og specialafdelingen. 

I forhold til almenafdelingen blev der spurgt til situationen, hvor 

der ikke er indtænkt vikarer i SFOén. 

En del af bekymringen omhandlede eleverne fra specialafdelin-

gen, der nu er en del af skolens SFO, men omkring disse timer, 

vil der altid prioriteres vikarer med.  

Direkte adspurgt bekræftede Kasper, at han godt kan se, at det 

kan fungere. Der er tænkt timer til majbørnene ind fra starten af 

skoleåret.  

Pædagogerne har haft timer i skoletiden, dele af disse vil frem-

adrettet blive prioriteret til fritidsdelen. 

 

KG 
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Bestyrelsen synes, at de mangler sammenligning fra tidligere år. 

Der dukker en del spørgsmål op: 

Hvordan forholder vi os til indvendig vedligeholdelse? 

Vikarer – hvordan dækker vi langtidssygemeldte?  

Lærerbudgettet dækker det undervisningsopgaverne? 

Dilemmaet bliver hvorvidt et driftsbudget, der hænger sammen 

også sikrer den kvalitet, vi ønsker på vores skole. 

 

SKB ønsker et overblik over hvad det koster at drive en to-spo-

ret skole?  

 

KG har forståelse for SKB, og skolen vil arbejde videre omkring 

at kunne tydeliggøre økonomien overfor bestyrelsen. 

 

SKB ønsker at komme i dialog med forvaltningen om, hvordan 

tildelingsmodellen kan gavne de små skoler. 

 

Der er en bekymring fra skolebestyrelsen for medarbejdernes 

trivsel og fastholdelse dygtige medarbejdere. 

  

SKB kan ikke godkende det fremlagte budget 

 

SKB understreger, at de er trygge ved skolens økonomistyring.  

 

I forhold til specialafdelingen fremlægger skolen et budget med 

underskud. Der prioriteres fortsat to ledere til afdelingen, og der 

er store udgifter både til vikardækning samt til inventar, der skal 

tænkes ind i budgettet. 

 

SKB er tryg ved skolens prioriteringer, men kan fortsat ikke god-

kende et negativt budget. 

 

3. Timetalsplan Godkendelse af timetalsplanen for almenafdelingen. 

Timeplanen blev godkendt med enkelte kommentarer. 

Vi udnytter ikke pausetiden fuldt ud. Skal vi det? 

Hvordan benyttes to-voksen ressourcen? 

Skolen vender tilbage omkring dette omkring timetalsplanen. 

 

Der er fortsat et ønske om ansøgning om nedsættelses af skole-

dagen. 

 

KG 

4. Udarbej-

delse/revision 

af principperne 

Bestyrelsen arbejdede med følgende 3 principper: 

 

Princip for samarbejde mellem skole og hjem 

 

Princip for arbejdet som kontaktforældre 

CK/KG 



 

 

 

Princip for klassedannelse 

 

Bestyrelsen nåede ikke at arbejde med Princip for undervisning. 

Dette skal prioriteres med god tid på et kommende møde. 

 

Principperne renskrives og sendes ud med referatet. Hvis der 

ikke er kommentarer er princippet godkendt.   

   

Vi mangler endvidere princip for: 

- Fordeling af arbejde mellem det pædagogiske personale 

- Tilsyn med principperne 

5. Byggeri Kort omkring byggeriet på nabogrunden 

Der er fortsat uro, og det er et dilemma med transport og kørsel 

til byggegrunden. 

Der er kontaktudvalgsmødet i marts måned, hvor Jens fortsat re-

præsenterer bestyrelsen. 

Vi forventer at få vores boldbane tilbage inden udesæsonen. 

Hvornår går de i gang med at grave ift. vandafledning ud til Høj-

bjerggårdsvej? Vi ønsker, at det bliver færdiggjort inden påske.   

 

JL 

6. Meddelelser 

fra: 

 

Formanden  

Skoleledelsen 

Medarbejderne  

Andre 

Ingen meddelelser til referat  

7. Eventuelt 

 

Der blev rejst spørgsmål om en forældrearrangeret tur til Tysk-

land. Bestyrelsen accepterede en afprøvning af konceptet. Rej-

sen skal have et fagligt indhold og være inden for en overkom-

melig afstand. 

 

Alex ønsker at akustikken kommer på som punkt til næste 

SKBmøde.  

 

 

 

 


