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Referat Skolebestyrelsesmøde 
 
Herlev Byskole 

 
 

 

Dato  Skrevet af 
09.10.19    HH/ CL 091019/ SB-møde 14 
 

Onsdag d. 23.10. 2019 

Afd. Eng mødelokale 

Deltagere, Skolebestyrelse. 
Forældre:, Kim Rosenberg,  
Lars Jacobsen, Morten Nielsen, Thomas Seiger Behrens 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing 
Elevrådsrepræsentanter: Tue Jacobsen, Ida Marie Andresen 
 
Afbud: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg 
 
 

Punkt Uddybende kommen-
tar 

Referat 

Godkendelse af re-
ferat  

Bemærkninger til referat af møde d. 
24.9.19 

Godkendt  

Valg af ordstyrer  Asbjørn Reffstrup  

Herlev  
 Kommune 

 
Herlev Byskole 
Engskolevej 1 
2730 Herlev 
 
Telefon 
 44 52 56 26 
Telefax 
 44 92 09 61 
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Forældrene og sko-
len 

 

Skolebestyrelsens Gyldne Punkter: 
 
På hvilken måde arbejder Herlev 
Byskole med at de faglige talenter 
udvikles? 
 
A. 
Skoleleder Hanne Hansen og Vicesko-
leleder Helle Seliger orienterer om 
andre skolers arbejde med Faglige 
talenter. 
 
B. Skolebestyrelsen drøfter behov for 
øget fokus på arbejdet med Faglige 
talenter på Herlev Byskole. 
 
 

Eksempler på talentundervisning i 
grundskolen: 
-Talent camp 
-Ekstra undervisning efter skoletid 
-Talentklasse 8. & 9.kl 
-Talenttimer (understøttende UV 6.& 
7.kl ) efter skoletid. 
Empiri understøtter, at følgende tiltag 
sikrer skoler får succes med talentfo-
kus når følgende opfyldes: 
Talent= Elever der kan og vil 
Der er: 
-Udarbejdet talentstrategi 
-Udarbejdet princip for talentudvik-
ling 
-Udarbejdet retningslinjer for talent-
udvikling. 
-Løbende fokus fra alle 
 
Talentudvikling er ikke = undervis-
ningsdifferentiering. 
 
SKB- Indkredsning af arbejdet talenter 
Skb oplever, der er udviklet et kvalifi-
ceret talentprogram for eleverne i 
overbygningen. Dette program skal 
fortsætte. 
Udviklingsarbejdet vil fokusere på 
basisskolen 0.-6.kl 
Fokus vil være fagene dansk og ma-
tematik. 
Talent = Dem, der kan og vil. 
 
Næste møde i skolebestyrelsen: 
Refleksions spørgsmål: 
Hvilke kriterier for udvælgelse?????? 
Er det 2% ? er det 10% ?20 % ????? 
Ledelsen udarbejder oplæg omhand-
lende de pædagogiske og økonomi-
ske konsekvenser af talentunderstøt-
telse på Herlev Byskole. 
Opmærksomhedspunkt: Skolebesty-
relsen kommer til ”at stå på mål” 
overfor forældrene- valg /fravalg 
o.s.v.  
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Orientering fra le-
delse 

AULA og Læringsplatforme 
Budget – orientering om Budget 19 
og Budgetforslag 2020 
Ombygninger 

 
 

Aula er ok implementeret på HBS 
Budget 19: Der vil blive politisk stil-
lingtagen primo 2020 -  til HBS ønske 
om at overføre midler til 2020 . 
Ombygninger: Formanden vil kontak-
te centerchefen for at høre om tids-
planen for ombygninger på HBS. 

Orientering fra Sko-
leråd:  
 

Ref. Fra sidste møde 23.10.19 Budget 2020: 
Følgende går nu til anden behand-
ling: 
 
Besparelse på ledelse fastholdes ( men 
skolelederens mulighed for at  
prioritere inden for rammen fasthol-
des ) 
 
Besparelse på sekretærer trækkes til-
bage 
 
Der afsættes penge til distribution af 
madordning på skolerne 
 

Orientering fra 
elevrådet 

Formand og Næstformand for Elevråd 
deltager på mødet og refererer fra 7.-
9. kl. elevrådsmøde. 

Jf. referat fra Elevrådsmødet 

Orientering fra 
formand 

SB- Årshjul 

 
Årshjul genbesøges på næste møde 

Orientering fra 
Medarbejdere 

 Dejligt besparelse på administration 
er trukket tilbage. 

Opsummering refe-
rat 

  

Evt.  + lukket punkt   
 
 
Referent Helle Seliger 
 


