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Kære alle 
Velkommen tilbage til jer. Store som små. Forældre som ansatte. Hermed nyhedsbrev nummer 5, som 
highlighter hvad skolebestyrelsen arbejder for. 
 
Skolebestyrelsens konstituering 
Skolebestyrelsen har nu været i gang i et år. Vi har afholdt de første skolebestyrelsesmøder for det nye 
skoleår (2019/2020) og valgt følgende konstituering: Christina Lüthi er genvalgt til formand, Morten Nielsen 
er genvalgt til næstformand, Morten og Kim Kjellberg er genvalgte forældrerepræsentanter ved Skolerådet 
og Thomas Behrens er fast suppleant til Skolerådet 
 
Skolebestyrelsens fokusområder 
Fokus i det første år har været på samarbejdet mellem skole og hjem, herunder kommunikation. I det 
kommende skoleår har vi valgt at fokusere på Klubtilbud. Begrundelsen for et fokus på klubtilbuddet er, at 
vi vil skabe muligheder for at klubtilbuddene appellerer bredere end i dag, så også 4. og 5. klasseelever 
finder fritidstilbuddet attraktivt. 
 
Derudover vil vi arbejde for at Herlev Byskole i højere grad end i dag udfordrer toppen. Herlev Byskole har 
mange gode tilbud til elever, der har brug for en særlig opmærksomhed, fx læsevanskeligheder. 
Skolebestyrelsen vil gerne arbejde for, at der skabes endnu flere muligheder for de elever, der har brug for 
flere faglige udfordringer. Med toppen henviser vi ikke kun til klassiske PISA-fag, men generelt til fag, hvor 
nogle elever har en særlig styrke og interesse, som der kan pirkes mere til.  
 
Ombygning på afdeling Eng og Elverhøj 
Renoveringen af underetagen på afdeling Elv starter snarest. Ombygningen muliggør som nævnt før en ny 
afdeling for mellemtrinnet, inklusiv flere toiletter. 
Ombygningen på Afdeling Eng er pt plansat til Q2 2020 og muliggør en helt ny fagfløj til vores 
udskolingselever. Det bliver godt! 
I forbindelse med projekter gælder, at skolebestyrelsen har fokus på trafiksikkerheden. Vi har således bedt 
Herlev Kommunes centerchefer om en orientering om hvordan kommunen vil sikre vores børns skoleveje. 
 
 
På skolebestyrelsens vegne,  
Christina Lüthi,  
Formand 

http://herlevbyskole.skoleporten.dk/sp/file/e8cc3817-5b4e-4e95-85be-477e9cd528cf

