
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 22. april kl. 17.00 til 18.30 (afholdt via Microsoft team) 

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  Alex Ottas (AO), Andjella(AB), Morten (MS) og Trine (TD) 

 

Dagsordens-

punkt 

Dagsordentekst  

1. Godken-

delse af 

referat 

Der blev i forbindelse med godkendelse af referatet nævnt, at bekym-

ringen ift. dækning af evt. sygdom i forbindelse med Corona ikke var 

medtaget. Hvordan vil skolen sikre fagligheden i 6. til 9. klasse, hvis 

medarbejderne skal dække vikartimer i 0.-5. klasse? 

Vi arbejder ud fra direktivet om nødundervisning. Det vil sige, at der vil 

være fokus på dansk, matematik og sprogfag. Det er disse fag, skolen 

vil prioritere, hvis det bliver nødvendigt at trække flere udskolingslære-

re ind i bemandingsplanen for 0. til 5. klasse, 

KG 

2. Godken-

delse af 

dagsor-

den 

Dagsorden er godkendt. KG 

   

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



 

 

3. Skolens 
genåb-
ning - de 
første re-
aktioner 

 

Karin orienterer om de første dage.  

Vi har haft nogle gode dage. Der har været god stemning blandt børn 

og voksne. 

Der bliver spurgt ind til skolegangen for 6.-9. klasse. Vi afventer 10. 

maj, hvor der kommer nye retningslinjer. Skolen/forvaltningen arbej-

der med flere scenarier: delvis genåbning, åbning på andre matrikler, 

fuld skolegang eller fortsættelse af fjernundervisning.   

 

KG 

4. Skolens 

økonomi 

Karin gennemgik skolens økonomi – både for specialafdeling og al-

men skole. 

 

CK kommenterer på, at kontoen for indvendig vedligeholdelse stort 

set aldrig går ikke i nul. 

Budgettet hænger sammen, men der bliver stillet spørgsmålstegn ved 

sammenhængen mellem antallet årsværk og den undervisning og 

kvalitet, som man ønsker i Rudersdal kommune. 

Der er reduceret i antallet af personale både blandt pædagoger, lære-

re samt ledelse. 

 

Der bliver spurgt ind til, hvordan skoleledelsen vil sikre at personale-

reduktionen bliver udlevet og ikke ender i nyansættelser og overskri-

delse af budgettet. Som noget nyt vil Karin præsentere kvartalsregn-

skabet for bestyrelsen samt en oversigt over afgang og ansættelser af 

personale. 

 

Der bliver spurgt ind til om skolen lever op til lovgivningen. Skolens 

ledelse mener godt, vi kan leve op til lovgivningen med de ansættel-

ser vi har, men det reducerede antal personaler vil betyde en redukti-

on af nogle ekstra ydelser, fx en reduktion i tilbuddet om to voksne 

nogle timer i 1. til 3. klasse samt i mere individualiserede og speciali-

serede tilbud.  

 

Skolebestyrelsen medgiver, at budgettet er lavet ud fra gældende 

regler. På baggrund af skoleledelsens tilpasning af budgettet og frem-

skrivninger af økonomien på baggrund af nye tal fra kommunen, der 

angiver et mindre overskud i 2021 (???) godkender bestyrelsen bud-

gettet med de efterfølgende bemærkninger. Skolebestyrelsen er me-

get bekymret for kvaliteten i det tilbud skolen kommer til at levere med 

de færre budgetkroner og dermed færre voksne. Dette gælder både 

kommunens ambition om at, ”alle skal lære at lære mere” samt folke-

skolereformens målsætning om, at 90% af al undervisning skal leve-

res af én med linjefagskompetence i det, der undervises i allerede i 

2021 og en 95% dækning i 2025, hvilket vi ikke lever op til endnu. 

 

Karin præsenterede rammen for specialafdelingen. Der er en dialog i 

gang med forvaltningen om budgettet. Der er brug for at kigge på 

KG 



 

 

nøgletallene for ledelse/administration, vikarer og inventar.  

Skolebestyrelsen vil løbende blive orienteret om dialogen med forvalt-

ning samt udviklingen i specialafdelingens budget.  

 

5.  CK orienterede om masterplanen for skoleområdet. CK påpeger, at i 

masterplanen står, at der arbejdes mod ”en samlet udskoling i Holte”.  

Det er ikke på nuværende tidspunkt helt tydeligt, hvad det betyder. 

Det kunne betyde, at man vil arbejde på at samle alle udskolingsklas-

ser på en matrikel, men det vides ikke.   

 

Skolebestyrelsen godkender kommissoriet. CK sender en tekst ud til 

bestyrelsen torsdag formiddag. Hvis der ingen indvendinger er inden 

kl. 14 sendes teksten til forvaltningen.  

CK 

6. SKB-

møder 

Kommende møder i bestyrelsen 

- Næste møde tirsdag d. 5. maj. Kl. 17.00 – 18.30. 

- Timetalsplanen vil være på dagsordenen 

 

KG 

7. Medde-

lelser fra: 

 

 

Ingen meddelelser CK 

8. Eventuelt 

 

JL orientere om trafiksituationen ifm. Plejehjemsbyggeriet under den 

nuværende skolesituation. Der kommer ekstra personale på trafikpro-

blematikken. Entreprenøren har lovet at fjerne deres udstyr på de 

grønne baner. Jacob kontakter Simon vedrørende oprydning på de 

grønne baner. 

Der bliver spurgt ind til gravning på de grønne baner i forbindelse med 

vandledning til plejehjemmet. Skolen har ikke hørt om en startdato. 

 

Jacob indkalder til et møde med entreprenøren. JL vil gerne deltage. 

 

Vi har prioriteret at skolepatruljen skal stå for de mindste i tidsrummet 

7.45 til 8.00.   

JL 

 

 

 


