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SKOLEBESTYRELSESMØDE NR. 1 
Skovbrynet Skole 

 
Mandag d. 26.8. 2019 kl. 17:00 – 19:00 

Forberedelseslokalet 

 
Referat: 
 

 Pkt: Dagsorden: 
 
Deltagere:  
Forældre rep.:  Stine Rudbech-
Jepsen(SRJ), Kristine Bjerager 
Madsen (KBM), Lars Peter Sand 
(LPS), Pernille Hindsgaul (PH), 
Sanne Lund (SL), Lars Olsen (LO), 
Daniel Tissot Skafte (DTS) 
 
Medarbejder- & ledelses-rep:  
Christina Rasmussen (CR), Kathrine 
Steenfat (KMS), Signe Arnholt 
Haugaard (SH) og Frederikke 
Faurschou (FF) 
 
Elevrep.: ?? 

 

Referat: Frederikke 
 
Afbud: Lars 
 
 
 
 
Elevrådsrepræsentanter endnu ikke 
valgt. 

  Maden serveres – vi spiser undervejs  

17.00-17.05 0.  Godkendelse af referat nr. 9     
  

 

 
 

Referatet er godkendt. 

17.05-17.20 1. Meddelelser: 

A. Personalesituationen  

B. Fra elevrådet 

C. Fra/til BUU, Skoleråd 

D. Fra skoleleder og fra 

skolebestyrelsesformand.  

 
A. Et enigt ansættelsesudvalg 

har ansat en faglig leder til 
indskolingen, det er Thomas 
Sandau. Dygtig lærer med 
erfarent læringsblik. Deuden 
har vi ansat en ny IT – mand, 
Dennis Rambøll. Dennis skal 
kunne hjælpe os med 
devices men også med at 
koble teknologiforståelse 
tættere på fagene i praksis 
ude i klasserne. Amalie, der 
tidligere var faglig leder på 
Bagsværd skole, er nu 
begyndt her som faglig leder 
for indskolingen. Vi skal 
konsolideres som 
ledelsesteam, når Thomas er 
begyndt. Zinab, der er lærer 
på 9. årgang, er desværre 
sygemeldt. Vi har i dag 
orienteret lærerne om den 

mailto:skovbrynet.skole@gladsaxe.dk
mailto:skovbrynet.skole@gladsaxe.dk
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=58
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=58
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=58
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=58
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=66
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=66
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=65
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=65
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=60
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=60
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=56
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=56
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=56
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=56


 

 Skovbrynet skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd 
          Tlf. 39 57 65 65  email: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk 

nye bemanding på 7. og 9. 
årgang, hvor der dog forsat 
mangler detaljer. Vi står 
nemlig også overfor en 
sammenlægning på 7. 
årgang. Denne viden er 
endnu ikke officiel, men 
kommunikeres ud i morgen. 
Sabah, fysiklærer, og Elena, 
tysklærer, skal snart på 
barsel – vi har derfor 
stillingsopslag ude. Morten, 
pædagog fra UNIQ stopper, 
grundet den politiske 
beslutning vedtaget 6.6.19 
vedrørende, at pædagogerne 
ikke længere skal læse UUV 
i udskolingen i Gladsaxe 
Kommune. 
Den aktuelle situation på 
SFO’en drøftes.  
På næste mandag indsættes 
Signe officielt som 
skoleleder. Journalister 
udefra er inviteret. Gitte 
Gemynte går på pension 
indefor nærmeste fremtid. 
Torben og Michael har netop 
holdt henholdsvis 20 og 40 
års jubilæum. 

 
B. Endnu ikke valgt – første 

møde 5.9 hvor der både skal 
være valgt repræsentanter til 
vores elevråd og 
fælleselevrådet. 

 
D. Der har ikke været 
skolerådsmøde, men et 
møde vedr. hvilke temaer, 
der skal på dagsordenen i 
løbet af årets møder. 
Ny hesteforening starter op 
på den nuværende Klubs 
matrikel. Det betyder, at 
Klubben flyttes til skolens 
lokaler, som derfor skal 
dobbeltanvendes, hvorfor 
skolen har fået midler til at 
opgradere disse lokaler til 
dobbeltanvendelse.Vi 
oplever, vi har en god 
sparringspartner i 
Byggefirmaet. Vi ser en god 
mulighed for at skabe nye 
klubmuligheder. 
Skolebestyrelsen orienteres 
løbende om processen. 
Kaninernes situation er 
endnu uafklaret, da det er 
meget bekosteligt at have 
kaniner så tæt på 
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bebyggelse. Der bliver en 
proces, hvor skolebestyrelse, 
elevråd, forældre m. fl. 
Inviteres ind. Processen 
skydes i gang 1.9.  
Vores brugerundersøgelse 
på skoledelen er rigtig fin, 
den kan forbedres i SFO og 
Klub. 
 
 

 
 

17.20-17.50 2. Brugfolkeskolen.dk I København er man lykkedes med at 
få vendt nogle folkeskoler, der har 
manglet elever ved hjælp af enkle 
metoder, som forældrekoordinerede 
indsatser, hvor man fortæller den 
gode skolehistorie. Karen og Pelle er 
initiativtagere til projektet ’brug 
Skovbrynet’, de besøger bl.a. 
lærermødet på torsdag.  
 
Vi har indtil videre en facebook-side: 
Brugskovbrynet.dk – den skal dog 
offentliggøres og kobles til skolens 
hjemmeside.  
Desuden er en af ideerne, at det i 
højere grad skal være forældrebårne 
besøg i børnehaverne, frem for 
skoleledelsen der tager ud. 
Fokus på flyers og bannere.  
Pernille har fokus på 
sommerferieaktiviter næste skoleår. 
Vejen skal banes til børnhusene. 
 
 

17.50-18.40 3. Årshjul – forældrenes og elevernes stemme Pernille og Signe ønsker sig et 
årshjul for skolebestyrelsens arbejde 
– årets arbejde skal have fokus på 
forældre og elevers stemmer. Hvad 
synes forældre, og hvad synes elever 
egentlig om fx forældremødet etc.  
Der ønskes et fokus på målbare 
resultater fx sundhedspolitik, Ipads 
og mobiler.  
Pernille inviterer til fælles 
kontaktforældremøde 3.9. Mon 0. 
klassernes kontakforældre er 
inviteret? 
 
Til årshjulet:  
 
Cafeaftenen – sund mad i fokus. 
Oplæg til udvalgsarbejde – fx 
sundhedspolitikken. 
Jernalderen. 
 
 

18.40-18.55 5. Sprogprøver Skovbrynet skoles elever skal til at 
tage sprogprøver, fordi vi har en vis 
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andel af børn fra Værebrogparken. 
Undervisningsministeriet ønsker at 
følge tosprogede børns udvikling 
endnu tættere. Ledelsen vælger at se 
det som et positivt indspark, selvom 
det er forbundet med store 
omkostninger.  
Der er forældresamtaler undervejs i 
forløbet. Man testes og kan dumpe. 
Der er tre prøver, dumper man har 
man mulighed for at tage et 
sommerkursus, består man ikke den 
efterfølgende fjerde test, skal man gå 
klassen om.  
Vi er så småt i gang med at sætte 
dette i system. Ledelsen ser det som 
oplagt at forebyggelseskonsulenten 
går ind og varetager samtaleopgaven 
med forældrene.  
Fra 4.-9. er det kun tosprogede 
elever, der skal testes. 
Elevudvælgelsen i udskolingen går 
på de elever, der har modtaget 
Dansk som andetsprogsundervisning 
i mere end tre år. 
Elever kan kun gå klassen om en 
gang i deres skoleforløb. 
Der nævnes en bekymring for at 
forældre og børn søger væk fra 
skolen – den bekymring deles ikke af 
ledelsen, der er ikke mange andre 
folkeskoler med plads i omegnen.  
Vi informerer elever og forældre på 
hele skolen, når vi har noget mere 
konkret at informere om. 
Vi får ekstra penge til 
sprogprøveprojektet, men vi kommer 
til at finansiere dele af det selv. Vi 
deler vores startår ud over to år. 
Jette Luna er faglig leder for 
modtageklassen i Gladsaxe 
Kommune, hun bliver en del af vores 
udviklingskorps. 
 

18.55-19.00 6. Evt.  
 

  
Diskussionen om hvad vi gør ved 
skolens noget usikre fremtid 
genbesøges. Følgende er en 
drøftelse af, om vi skal forsøge at 
omstøde beslutningen eller arbejde 
med den politiske beslutning? 
Skoleledelsen ser ikke det opstillede 
politiske scenarie som en 
skolelukning, men en skoleflytning. 
 
Punktet om elevstatus tilføres 
dagsordenen igen, så vi får en 
fornemmelse af elev-flowet (+/-tal på 
dagsordenen). 
 
Kan Jernalderen opdateres – et 

mailto:skovbrynet.skole@gladsaxe.dk


 

 Skovbrynet skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd 
          Tlf. 39 57 65 65  email: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk 

punkt til skolerådet. 
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