
 

 

 
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 22.10. kl. 17-19.30 

Sted Skovlyskolens personalerum 

Medlemmer 

 

Samia Sofie Kappe, Formand (SK) 

Britta Eyrich Jessen, Næstformand (BE) 

Pia Lægaard Andersen (PL) 

Thomas Bitsch Metelmann (TBM) 

Alex Ottas (AO) 

Charlotte Krogh (CK) 

Morten Betack Storch (MS) 

Andjella Brogaard (AB) 

Trine Mønster, medarbejderrepræsentant (TM) 

Kasper Bidstrup Thorsen, medarbejderrepræsentant (KT) 

 

Eleverne er ikke indkaldt af hensyn til antal deltagere: 

Nicolai Nyholm Lass Jensen, elevrådsformand (NJ) 

Elvira Vincent Bjerre-Nielsen, næstformand elevrådet (EB) 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant Trine Dybkjær (TD)(Lokallisten) 

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

Fraværende  Alex Ottas (AO), Andjella Brogaard (AB) Trine Dykjær(TD) 

 

Punkt Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden er godkendt SK 

2 Økonomisk status for almen KG gennemgår det opdaterede budget for 

almen skolen.  

 

Overordnet set følger skolen det lagte bud-

get. Der er fortsat et mindre overforbrug på 

fritidsdelen. 

Skolen mangler at få afklaring omkring refu-

sion ift. COVID-19 

Skolen har fået hele personalekøkkenet be-

talt. 

 

KG 
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3 Afgangsprøveresultater Skolen fremlægger årets afgangsprøveresul-

tater.  

 

Afgangsprøveresultaterne i skoleåret 19/20 

var anderledes, da eksamenerne var aflyst 

pga. Covid-19. Eleverne standpunktskarakte-

rer blev ophøjet til eksamenskarakter. Set i 

forhold til de tidligere år ligger karaktererne 

på niveau med de andre år. 

 

JK 

4 Princip for arbejdet med og 

som kontaktforældre 

Der har været arbejdet med dette princip tid-

ligere, men det er ikke landet i en endelig 

version.  

 

Der er opbakning bag det skrevne princip. 

Princippet er vedtaget. 

 

Skolebestyrelsen skal overveje, hvordan 

princippet skal kommunikeres til kontaktfor-

ældrene: 

- Sende princippet ud til alle kontakt-

forældre på skolen. 

- Alle forældre får princippet sendt ved 

første forældremøde sammen med 

dagsorden. 

 

Skolebestyrelsen brianstormede om, hvordan 

skolebestyrelsen komme i kontakt med kon-

taktforældrene.  

Det er en generel holdning, at der skal afhol-

des minimum et årligt møde med kontaktfor-

ældrene. Det er vigtigt, at mødet får indhold, 

og det er noget skolebestyrelsen kan bruge 

efterfølgende.   

 

Pga. Covid-19 kunne første møde med alle 

kontaktforældrene være på teams.  

KG 

5 PAUSE   

5 Coronasituationen og elever-

nes sociale liv 

Skolebestyrelsen drøfter Covid-19 situation 

på skolen og hvordan eleverne oplever det. 

 

Skolen har fortsat opdeling af udeområder og 

ophold på gangene. 

 

I indskoling er der blandende oplevelser af, 

SK 



 

 

om Corona har indflydelse på elevernes so-

ciale liv. 

 

Det kunne være en ide, at lave legegrupper i 

SFOen for at understøtte det sociale liv. 

 

Der er et fokus på, at der gøres mere ud af at 

fejre fødselsdage i indskolingen. 

 

6 Personalesituationen Skolens ledelse orienterer omkring den aktu-

elle situation i forhold til opsigelser og ansæt-

telser 

 

Skolen har desværre oplevet en stor udskift-

ning i afdeling 2 henover august og septem-

ber måned. 

Stillingerne er dog hurtigt besat, og der erny 

bemanding på plads pr. 1.11. 

 

I specialafdelingen er der ligeledes ansat nye 

medarbejdere. Der er pt en vakant stilling. 

 

KG 

7 

 

 

Meddelelser fra:   

Formanden    

Skoleledelsen Karin har haft møde med elevrådet. De er 

optaget af, hvordan elever arbejder med elev-

rådsarbejde i klasserne. 

Derudover har Rudersdal fælleselevråd valgt 

to indsatsområder: 

- En varieret skoledag 

- Læringsmiljøer i og omkring klasserne 

 

Medarbejderne    

Andre   

8 Eventuel 

 

  

 

 

 


