
 

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

 
 

SKOLEBESTYRELSESMØDE NR. 2 
Skovbrynet Skole 

 
Mandag d. 24.9. 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.: Aischa næstformand, 
Yasmin formand. 

 

Referat: Frederikke 
 
Afbud: Lars, Peter 
 
 
 
 

  Maden serveres – vi spiser undervejs  

17.00-17.05 0.  Godkendelse af referat nr. 1  
  

 

 
 

 

17.05-17.20 1. Meddelelser: 

A. Personalesituationen  

B. Fra elevrådet 

C. Fra skoleleder og fra 

skolebestyrelsesformand.  

A. Vi har ansat to nye 

pædagoger: Nanna Malle 

(fastansat) og Meng Meng 

(tidsbegrænset). Ligeledes 

har vi ansat en 

pædagogmedhjælper, der 

hedder Lars, til elever der 

med deres tilstedevær kan 

udfordre hele klasser. Lars 

skal skabe bevægelse i 

børnene. Pædagog Anne er 

forsat sygemeldt. Ligeledes 

har vi en lærer, der forsat er 

sygemeldt, hun er i bedring 

og vi skal finde ud af en 

opstart ganske snart. Sven 

Erik skal opereres i sit knæ 

ganske snart, der kommer en 

plan, der involverer teamet 

snarest. Deuden har vi ansat 

en støttepædagog Kenneth 
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Florin.  

Punkt til næste gang er 

vikardækning på Skovbrynet 

skole. 

 

B. Kantinens mad kunne 

godt forbedres. Eleverne 

ytrer ønske om, større 

indragelse i, hvad dagens ret 

er. Støjniveauet i kantinen er 

for højt, derfor søger de unge 

ud.  

UUV der er forskel på 

klasserne. Ensartethed 

omkring bevægelse og UUV 

efterspørges. 

Programmering – ned til 6. 

årgang, gerne med elev som 

underviser.  

Franskundervisning – kan 

man køre med Ali? Det skal 

undersøges, hvordan vi kan 

gøre det smartere ift. 

transport. Franskniveauet 

opleves lavt på Stengård 

skole.   

Atriumgården i udskolingen 

skal se fin ud altid, derfor er 

det i elevrådet besluttet, at 

hver årgang har uger, hvor 

de er ansvarlige for hynderne 

og sikrer der ser pænt ud.  

Spørgsmål fra Signe 

vedrørende klub: Kan 

elevrådet finde ud af, hvad 

de mindre børn ønsker sig af 

SFO og Klub?  

C: Der er skolerådsmøde på 

torsdag. 

 

 
 

17.20-17.50 2. Hvordan er det gode forældremøde, set med 
skolebestyrelsens øjne? 

Drøftelse herunder følgende 
spørgsmål:  
Et ringe fremmøde forstærker 
skolens rygte.  
En god blanding af noget fagligt, 
noget socialt. Hvordan kan 
kontaktforældrene inddrages i 
forældremøderne?  
Hvad skal der til for, at det er 
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forældrenes møder?  
Mad og læring som en fast 
bestanddel. En god plan fra de 
voksnes side.  
Skal børn og unge med som i 0. 
klasse? Skal der være legestue for 
børnene/mindre søskende? 
Forældremødet skal mere end at 
være orienterende. 
Det giver noget til børnene, at 
forældrene kender hinanden. Kan det 
udvides til flere årgange sammen? 
Vi vil så gerne gøre møderne 
relevante og vedkommende.  
 

17.00-18.05 3. Caféaften – herunder skolebestyrelsens bod Skolebestyrelsen deltager med deres 
bod med salg. Det er frit for eleverne 
at deltage i SB’s bod.  
Vi drøfter med eleverne, om der skal 
være sodavand eller ej.  
Der skal være sodavand, men 
sodavand skal koste mere end vand. 
Der skal købes sodavand & 
kildevand med smag på flasker. 
 
Klassernes boder kan være valgfrie. 
Signe og Pernille finder ud af hvor 
SB’s bod skal være.  
Invitationen til cafeaften skal ud 
tidligere fremadrettet.  
 
Fremadrettte arbejder vi på et 
sundere alternativ til sodavand og 
kage. 
 
 

18.05-18.20 4. Skoleklub Der afholdes møder med en bredt 
deltagerfelt ift. den nye proces. 
Byggeriet kommer til at holde sig til 
stueplan på hovedskolen. 
Arbejdsgruppen er optaget af, 
hvordan vi kan få brugt faglokalerne 
– men hvad er det fede 
leg/læringsmiljø? Hvordan kan vi få 
bygget noget som på alle måder er 
godt? 3 lokaler er et absolut 
minimum. Forslag er den tidligere 
taleklasse og den gamle SFO med 
direkte udgang til skolegården samt 
et lokale der ligger op ad 
håndarbejdslokalet.  
Fra 1.1-1.6.19 skal skoleklubben 
flytte ind, mens der bygges i 
klubbens nuværende lokaler. 
Ombygningen her på skolen kommer 
til at foregå i næste sommerferie. En 
læringsarkitekt tilføres efter 
placeringen er fastlagt, så vi skaber 
lærende, legende miljøer. 
Teknologi en del af dette.  
CR vil gerne deltage i denne gruppe. 
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Et punkt ønskes på om UK’s lokaler.  
 
 
 

18.20-18.40 5. AULA og ugeplaner – kommunikation 
mellem skole og hjem 

Fra uge 43 overgår vi til AULA. 
Support benyttes flittigt. En del af den 
nye kommunikationsstrategi er, at 
der kommunikeres til forældre 
ensartet gennem ugeplaner. Alle der 
har en pædagogisk berøringsflade 
skal bidrage til ugeplanen.  
  
Der kommer ikke længere til at være 
et skema.  
Dette er en proces, vi alle skal kunne 
være i. Vi arbejder os hen imod en 
ensartethed overfor forældrene. 
Skolebestyrelsen efterspørger 
ensartethed.  
  
Punkt til næste gang fra 
elevrådsmedlemmerne, omkring 
hvordan de oplever at være brugere 
af Skoleportalen. 
 

18.40-18.55 6. Sprogprøver Skydes til næste gang. 

18.55-19.00 7. Evt.  
 

Pelle og Karen fortæller om 
Brugskovbrynet.dk.   
De fortæller om legepladsmøder, 
forældreambassadører, politisk 
debat, besøg i børnehaver mv. 
  
Vi vil gerne ud i børnehusene, før der 
er infomøde her.  
Flyer til uddeling i flere 
sammenhænge. 
Forældrestemmen sælger. 
Orientering og opbakning fra S er 
ønskeligt.  
SB ønsker sig at flere ting 
dokumenteres på Facebook.  
 
 
 

 

 

Fast punkt: Fakta om elevtilgang/elevfragang: pr. 1.10.2019. 

 

Status: 318 elever eks. Gruppeordningen 

 

Elevtilgang: 2  årgang 1 og 8  

Elevafgang: 4  årgang: 3 elever udrejst af DK 

                         årgang: 1 flyttet ud af kommunen.  
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