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Referat skolebestyrelsesmøde                                                        

Skole    Herlev Byskole           
Dato:    25.1.21. / SB-møde 25 

 

Mødested: Virtuelt Teams,-  

 

Indbudt: 
 Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, 
Kim Kjellberg, Kim Rosenberg,  
Lars Jacobsen, Morten Nielsen, Thomas Seiger 
Behrens 
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle 
Møller Amundsen 
 
Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup 
og Diane Rossing 
 

Indbudte elever: 

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
Afbud: 

Mødeleder: Christina Luthi/ Morten Nielsen 
Ordstyrer: Asbjørn Reffsrup 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

Dagsorden: 

Referat:  

 

  

 

Godkendt 

2. Meddelelser: 

a) Formand: 

 Henvendelser 

 Nyhedsbreve 

 

b) Skoleledelse 

 Covid-19  
 Afslutning budget 20 
 Budget 21 overblik 
 Status på IT: Netværk Elverhøj 

 

c) Skolerådet 

 Møder i skoleåret er ikke afholdt 

 

d) Medarbejdergrupper 

  

e) andre 

a) Formanden har ikke modtaget 

forældrehenvendelser. 

Der er ikke udkommet flere 

nyhedsbreve – skolens infobreve og 

facebook- opslag er fuldt 

dækkende. 

b)  

 I covid- hjemsendelsesperioden 

har eleverne fuldt skema med 

fuld fagpakke. 

 Formand og næstformand 

bliver ofte orienteret om status 

på fjernundervisning.  

 I nødberedskabet er 21% af 

eleverne fysisk tilstede på 

skolen.  

 I indskolingen på Eng er 50% 
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 af eleverne fysisk tilstede. 

 SFOèn arbejder med sfo-

tid/understøttende 

undervisning/ skolastiske 

aktiviteter. 

 Fokus på kontakt til sårbare 

børn og unge. 

 Afslutning på budget 20 & 

Budget 21 jf. bilag. 

 Status IT- Kommunalt fokus på 

netværstilslutningen generelt 

Elverhøjen er pt dækket med ½ 

arealet. 

Direktionen er optaget af at 

indtænke kommunale IT – 

løsninger. 

 

 

3. Elevrådet:  

 

Udskolingselevråd:  Feedback på Virtuel 

Fjernundervisning 

 

Jf. bilag  

4. 1. Status på drøftelse af  Klub: 
 
Vi er nået til Møde 3: 
 
Møde 1: 

• Retningslinjer for klub i Herlev (He) 
• Statistik: (HH) 

• Byskolen 
• Ca. tal Herlev unge café 

• Udfordringer, hvad vil de unge gerne? 
(DIA) 

• Budget & budget udfordringer, 
økonomisk ramme (HH) 

• Fremvisningen af klubberne på de to 
matrikler(udsat) 

• Møde 2: 
• National lovgivning (HH/ He) 
• Mål, forventninger, hvad vil vi? 

 
Møde 3: Forandringen 

 Skolebestyrelse rammesætter den 

ønskede forandring på baggrund af 

to forrige drøftelser og ledelsen 

påbegynder forandringen. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Beslutning: 

Diane, Hanne og Christina har opgaven 

med at udarbejde oplæg til bestyrelsen 

omhandlende- ” Det gode klubtilbud” på 

Herlev Byskole. 

 

Oplæg: 

Klub på to matrikler- med fokus på de børn 

der benytter klubben og deres behov. 

 Gerne ind tænkt de børn, der har en 

mere sporadisk tilknytning til 

klubben. 

 Gerne samarbejde på tværs af 

klubberne på Herlev Byskole,  

Udfordring- Hvordan kan og skal 

bestyrelsen føre tilbud med 

fritidstilbuddet? 
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2. Børnetal/klasseantal pr. 1.5.21./1.8.21. 

 Antal klasser og fordeling af disse 

 

3. Ombygning 

 SB ønsker status på ombygning Eng 

og status på hvorledes skoleleder har 

mulighed for at følge projektet 

 

4. Trafik:  

 SB ønsker status på Trafik-

forandring på Eng ved igangsætning 

af Ombygning. 

 

5. Faglige test/ Status på Nøgletal fra UVM 

 SB ønsker information om 

hvorledes anvendes test og hvad er 

status på Nationale test-forløb under 

Corona 

 

 

 

 

 

2. 

 117 nystartere på HBS dvs. 5 0-

klasser 

 Nydannede 7.klasser- der startes 2-

4 klasser. 

 

3. 

 Ny projektleder og nye 

terræntegninger – 

 Pt. Udbudsrunde. 

 Byggeriet starter efter Påske. 

 Ombygningen skal være færdig 

April 2022 

4. 

 Stort fokus på trafikafviklingen  i 

byggeperioden 

OG 

 Hvem har tilsyn med trafikken 

 ( Hanne Hansen undersøger dette). 

 

5.  

 Trivselsmålingen er udsat 

 Nationale test afviklingen – vi 

afventer politisk udmelding. 

 Nøgletal – jf. bilag. 

 

Fagligleder Jørgen Green starter 1.2.21 

 

 

 

5. Eventuelt  

 

Referent Helle Seliger 


