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Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
 
Herlev Byskole 

 
 

 

Dato  Skrevet af 
09.12.19    HE SB-møde 16 
 

Mandag d. 16.12. 2019 

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

Punkt Uddybende kommen-
tar 

referat 

Godkendelse af re-
ferat  

Bemærkninger til referat af møde d. 
23.10.19 
Bemærk at mødet d. 20.11.19 blev 
aflyst grundet for få mulige deltagere 

godkendt 

Ordstyrer Asbjørn er fast ordstyrer Asbjørn 

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. 
 Fra referat af møde 23.10.19 
 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. 
 
B. Skolebestyrelsen drøfter konse-
kvenser af valg og fravalg 
 
 

Efter refleksion og dialog- besluttede 
skolebestyrelsen at: 
A 
Finansiereingen og planlægningen 
med løft af top og bund & trivsels-
pakken i overbygningen – udmøntes i 
2020/2021 – som i indeværende skole-
år.  
B 
Finansieringen af løft af top og bund 
på mellemtrinnet fastholdes 
2020/2021. 
Arbejdet med talenter revitaliseres i 
Talentfag- med afsæt i fagene dansk 
og matematik. Der vil være fokus på 
faglige talenthold- herunder niveau-
deling. 
Ca. 10 % af eleverne på mellemtrin-
net vil være talentfokus elever. 
 
C 
Skolebestyrelsen skal – for at ramme-
sætte ovennævnte udarbejde princip 
for elevernes læring. 
Jacob, Lars og (Morten) vil være re-
præsentanter suppleret med ledelses-
repræsentant.  
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Orientering fra le-
delse 

Ombygninger 
Åben Hus i forbindelse med skole-
etablering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status på nøgletal for læring og triv-
sel HBS 
 
 
 
 
 
Elevplaner 
 

Der har været afholdt møde med cen-
terchef- skoleleder-formand og næst-
formand. 
Der er ændringer i byggeriet- det be-
tyder: 
Daginstitution nybygges i et plan. 
Fagfløjen forbliver fagfløj, men alt 
renoveres og gentænkes. 
Ombygning indledes fjerde kvartal 
2020 og afsluttes fjerde kvartal 2021. 
 
Kommentarer: Der skal være skærpet 
opmærksomhed på de trafikale ud-
fordringer. 
 
Kvalitetsrapport er under udarbejdel-
se. 
Der kommer 5 børnehaveklasser næ-
ste skoleår. 
 
Elevplaner udarbejdes i Min Uddan-
nelse. 

Orientering fra Sko-
leråd:  

Ref. Fra sidste møde 14.11.19 Gyldent punkt: SFO/KLUB/UNGECAFE. 
Fokus på samarbejde intensiveres i de 
undervisningsfrie uger. 

Orientering fra 
elevrådet 

Formand og Næstformand for Elevråd 
deltager på mødet og refererer fra 
bl.a. ml.trin Eng elevrådsmøde 

Jf. bilag 

Orientering fra 
formand 

Ombygninger - status 
 

Stikord: 
Ombygninger 
Trafikforhold 
Faglokaler fremadrettet 
Udearealer – plads til skolens store 
elever. 

Orientering fra 
Medarbejdere 

 Kommission fremlagt resultat i dag 

Opsummering refe-
rat 

  

Evt.  + lukket punkt   
 
 
Referent: Helle Seliger 

Glædelig jul 
 


