
 

 

 
 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 23.9. 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) 

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  Thomas, Alex, Nicolai og Elvira 

 

Punkt Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

1 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden er godkendt. SK 

2 Coronasituationen pt. Skolen arbejder ud fra gældende retningslin-

jer, men forbereder også en situation, hvor 

der kan blive brug for delvis nedlukning.  

 

Der er stor bekymring for smittespredning. 

Det fylder meget hos medarbejderne og det 

afleder meget arbejde til ledelsen i form af 

henvendelser fra forældre og personale. 

 

Fire skoler har sendt klasser/årgange hjem. 

Vi er indtil videre ikke haft smittede elever, 

men har og har haft smittede forældre. 

Vi arbejder ud fra sundhedsstyrelsen og 
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kommunens retningslinjer.  

 

Ledelsen arbejder hele tiden på at kommuni-

kere ud til alle forældre, bl.a. hvad der er de-

fineret som nær kontakt og procedurer for 

smittereduktion 

 

Skolen bliver understøttet af en Taskforce 

bestående af forvaltningen og embedslægen. 

 

Vi arbejder forberedende på, at klasserne er 

på teams og kan, hvis det er nødvendigt, bli-

ve fjernundervist. 

 

3 Skitur for 9. klasse Et koncept for skitur for 9. klasserne drøftes. 

 

Skolebestyrelsen er positive overfor ideen, 

men set i lyset af Coronasituationen udsky-

des konceptet til næste skoleår. 

 

Skolebestyrelsen er generelt positive overfor 

forældreinitierede aktiviteter, som har et soci-

al og eller fagligt indhold. Skolebestyrelsen 

har dog den holdning, at der skal tages stil-

ling fra gang til gang, når det er i undervis-

ningstiden og der evt. kan være forældrebe-

taling i større grad.  

 

CK 

4 Praktik for både 8. og 9. klas-

se 

Skolen har i år indlagt praktikuger for både 8. 

og 9. klasse.  

  

Skolen foreslår at udvide praktikken til begge 

årgange. Målet er, at eleverne bliver mere 

motiveret i deres skolegang. Derudover vok-

ser eleverne med opgaven. Mange eleverne 

oplever, at der bliver stillet krav på en anden 

måde end i skolen.  

 

Derudover betyder det også at eleverne 

kommer i dialog med det omgivende samfund 

og skal være aktive opsøgende på en prak-

tikplads. 

 

Der er opbakning fra skolebestyrelsen. 

 

På baggrund af corona kan vi dog ikke gen-

JK 



 

 

nemføre det før i det kommende skoleår. Så i 

år er det kun 9. klasserne, der skal i praktik. 

 

5 PAUSE Skolen serverede prøvemad fra skolemad.dk 

Skolen vil gerne bede bestyrelsen om en 

vurdering af, hvorvidt skolen skal afprøve 

dem som leverandør af skolemad. 

 

Maden smagte fint, men det ser ud til, at der 

ikke er en varm ret.  

Der er meget få alternativer til sandwichs.   

Maden er fin, men ikke meget bedre end Ag-

nes. 

 

Blandet andet på baggrund af manglede 

varm ret, vælger skolen at fortsættelse med 

Agnes.  

 

 

5 Økonomisk status for speci-

alafdelingen. Herunder elev-

tal. 

Skolen fremlægger den økonomiske status i 

forhold til Specialafdelingen. 

 

Budgettet blev gennemgået. Der er forsat et 

underskud, men driftsbudgettet balancerer.  

 

Generelt er der nogle store udskrivninger på 

enkelte elever, da de har særlige behov.  

 

Det bliver med stor sandsynlighed en udfor-

dring at overholde budgettet i forhold til vikar-

udgifterne pga. corona. 

 

Skolens ledelse er i forhandlinger med for-

valtningen om at ændre forholdet mellem 

basisbeløbet og det elevtalsreguleret beløb. 

Med sådan en ændring vil det skabe en mere 

stabil økonomisk ramme at arbejde ud fra. 

 

Skolen oplever, at der er en forvaltnings-

mæssig og politisk bevågenhed på kommu-

nens specialtilbud. Herunder tilbuddet på 

Skovlyskolen. 

 

KG 

6 Resultater af de nationale 

test i foråret 

Skolen fremlægger resultater fra forårets na-

tionale test.  

 

Vi gennemgik det testmateriale, som vi sup-

KG/JK 



 

 

plerer de nationale test med. 

 

I matematik er der lavet en oversigt over eva-

lueringsformer for matematik fra 0. til 9. klas-

se.  

I dansk er der en tilsvarende oversigt over 

læse/stave udvikling fra 0 til 9. klasse. 

 

Der bliver spurgt ind til, hvad evalueringsfor-

merne bliver brugt til. Det bliver primært brugt 

for at sikre at alle ligger på niveau, men det 

danner også afsæt for undervisningsdifferen-

tiering. 

 

Karin orienterede om nationale test generelt. 

Billedet er, at skolen ligger lidt over lands-

gennemsnittet. Dette er forventeligt i forhold 

til geografisk placering. 

 

Nationale test har en meget stor usikker-

hedsmargen og skal derfor kun bruges en del 

af et større billede på eleven faglige udvikling  
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Meddelelser fra:   

Formanden    

Skoleledelsen Karin orienterede om afdelingslederstillingen. 

Der har været 1. runde samtaler og der af-

holdes 2. runde samtale i starten af næste 

uge. 

 

Medarbejderne    

Andre   

8 Eventuel 

 

Der er ved at genetableret loft i klasselokale i 

Birkely efter skimmelsvamp sanering. 

  

 

 

 

 


