
 

 Skovbrynet skole 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE NR. 3 
Tirsdag d.4.november 2020 kl. 17:00 – 19:00 

Mødet holdes på Teams 
 

 Pkt: Dagsorden: 
 

 

Referent MDA 
Tidstager KMS 

17.00-17.05 0.  Godkendelse af referat nr. 2 Godkendt  
OBS: Princippet om lektier udskydes til næste 
møde, da der til dette møde, er en del punkter 
overført fra sidste møde 

17.05-17.20 
Orientering 

1. Meddelelser: 

A. Fra skolebestyrelsesformand.  

B. Fra skoleleder  

Bemærk, dette er et orienterende punkt.  
A: Ingen 
B: Konstiueret fagligleder, har valgt at søge 
anden udfordring. Pr. 01.12.20 er der ansat en 
til at varetage PLC-opgaven 
Der arbejdes videre skolens trivselspolitik i 
medarbejdergruppen.  

17.20-17.35 
Drøftelse  

2. Elevrådet 
Spørgsmål til/fra elevrådet. Herunder  
mulighed for uddybelse af punkter fra 
elevrådsreferatet. 

På mødet blev der drøftet vedligeholdelse i 
forhold til udendørsarealerne. Pt. er der 
bevilliget en pulje på ca. 500.000.  
Den adm.leder har haft kontakt med 
Serviceteamet. En del af tingene bl.a. basket- 
kurve og gynger er der igangsat reparation af. 
Enkelte ting bl.a.”trapperne” ved udskolingen, 
er sendt videre til skoleforvaltningen, da det 
ikke er noget vores serviceteam kan stå for 
reparation af. 
Konklusionen er: alt det serviceteamet kan 
lave, kommer til at ske, over de næste par 
mdr., resten er sendt videre til i systemet. 
 
Idé om arbejdsweekend i forhold til 
udendørsarealerne. Det går SH videre med.  
 
Der skal være en opmærksomhed på, at der er 
alderssvarende aktiviteter i forhold til de 
forskellige udearealer.  
Elevrådet opfordres til at arbejde videre med  
dette punkt og komme med en opdatering på 
næste møde. Der skal være en særlig 
opmærksomhed på udskolingen.  
 
Zain fortæller fra elevrådet, at der er et ønske 
om en kulturdag. SH tager det med videre til 
lærergruppen/teamkoordinatoermødet.  
 
Elevrådet beskriver, at enkelte årgange ikke 
oplever at få nok information om corona fra 
deres lærere. 
Der aftales, at elevrådet skal være med ind 
over at se på fordelingen af udeområder. 
SH/CR inviterer. 

17.35-17.50 
Orientering 

3. Corona – status  
 

Vi arbejder fortsat efter de samme principper 
om opmærksomhed på afstand, håndhygiejne. 
Vi er udfordret på, at få de unge til at forstå, at 
de ikke må forlade skolen i pauserne.  
 
Personalet oplever, at der ikke altid er 
overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige 
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vejledninger fra tilfælde til tilfælde. Vi skal have 
tillid til, at de sundhedsfaglige myndigheder, da 
hver situation er forskellig.  
Der er fortsat ikke kommet en afklaring på 
svømmeundervisningen på 2. og 4. årgang.  

17.50-18.10 
Drøftelse 

4. Uni-login og forsikringssager 
Signe giver en status 

Dette punkt har lige været i MED-udvalget. Der 
var udarbejdet et forslag til ny procedure. 
Forslaget skal videredrøftes på næste MED-
møde. 
Der bliver løbende arbejdet med opdateringer 
af både hjemmeside og facebookside. 

18.10-18.25 
Beslutning 

5. Ensartethed og kvalitetsudvikling 
ift ugeplaner, feedback og 
skole/hjem-samarbejde 

Med afsæt i forslaget fra sidste møde 
præsenteres et forslag om et princip. 
Bilag tilsendt SB. 
SB ønsker, at der skabes en ensartet 

kvalitet i skole/hjem-samarbejdet. 

Tak til Kristine for det tilsendte dokument med 
rettelser – dokumentet er vedlagt som bilag til 
referatet – i det dokumentede er der også 
skrevet indkommende kommentarer i fra 
mødet.   
SH og personalet vil arbejde videre med dette 
udkast til næste møde.  

18.25-18.40 
Drøftelse 

6. Årshjul – fokus på samarbejdet 
mellem skole og hjem. 
Punktet fortsætter fra sidste møde. 
Skolebestyrelsen ønsker en beskrivel-
se til alle forældre om, hvad de som 
minimum kan forvente i kommunika-
tionen med skolen. 

Skolebestyrelsen ønsker en intern afstemthed, 
så kvaliteten i samarbejdet ikke opleves som 
svingende fra årgang til årgang.  

18.40-18.55 
Beslutning 

7. Høringssvar 
Børne- og Undervisningsudvalget har 
sendt den reviderede udgave af 
Styrelsesvedtægt for folkeskoleom-
rådet i høring. Bilag tilsendt SB. 

Der er tilslutning til høringssvaret fra SB og vi 
tager det til efterretning. Høringssvaret er 
vedlagt som bilag 
 

18.55-19.00 8. Evt.  
 

”Brug Skovbrynet” til gerne have et  punkt på 
dagsorden til næste SB. 
Pt. er vi ved at udarbejde film om Skovbrynet 
skole til brug i forhold til indskrivningsmødet d. 
18/11 Linket til filmen ville være at finde på 
kommunens hjemmeside. Det er elever der 
viser skolen frem på filmen. Pelle og Karen – 
fra ”Brug Skovbrynet” deler postkort ud til alle i 
kommunen, men mangler gode folk til at 
hjælpe. Det vil de fortælle om på næste SB-
møde. SH har et postkort med til næste møde.  
Ideer til filmen: Blik på vores internatationale 
profil. SB vil også gerne være med på filmen 
 
Vi skal huske at få opdateret 
kontaktoplysningerne på hjemmesiden.  
 
Punkt til næste møde: ”Boligbytte” – hvor er 
man i processen 
 
Pernille er blevet kontaktet af to lokalpolitikker 
om at må bringe en arktikel om Skovbrynet 
skole. Altså sprede den positive fortælling. 
Skriv til Pernille, hvis man har noget,  som ville 
være vigtigt at få med. 
 
På foranledning fra Stine inviteres Amalie med 
til næste møde, hvor der kan gives en status 
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på udviklingen i klubben. 
Nyhedsbrev fra klubben må gerne komme ud 
på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for alle.  
 

 

 

Deltagere Afbud fra Sanne og Peter. CR Syg.  

Forældrerepræsentanter:  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) 
Medarbejderpræsentanter: Christina Rasmussen(CR), Kathrine Steenfat(KMS),  

Elevrepræsentanter:  Zain(7x), Sebastian(9.x)  

Ledelsesrepræsentanter: Marlene Dam Andersen(MDA), Signe Haugaard(SH)  

 

 

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=60
http://www.skovbrynet.skoleintra.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=56

