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Referat af skolebestyrelsesmøde                                                        

Skole     Herlev Byskole           

Dato:     31 08.20 

 

Mødested: Afdeling Eng 

 

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: Daniel Hama Saleh 

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
Afbud: Kim Kjellberg, Michelle Møller Amundsen 
 

Mødeleder: Asbjørn Reffstrup 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

Dagsorden: Godkendt 

Referat: Godkendt 

 

x min.  

2. Meddelelser: 

a) Formand 
 Årsberetning- Udsendt- hvem læser? Hvor skal den publiceres? 
 Skolebestyrelsesseminar den 23. & 24.oktober 2020 på 

Kollekolle. 
 Nyhedsbreve- Vil udkomme jævnligt  
 Billeder- Næste møde i bestyrelsen skal der tages billeder- så 

bestyrelsen kan blive mere ”synlige”. 
 

b) Skoleledelse 
 Skolestart- 

Sommerferien har gået godt med mange aktiviteter i Herlev. 
 Uge 32 alle lærere på arbejde igen & uge 33 eleverne retur. Dejligt, 
og vi forsøger at få en normal skoledag i lyset af covid- 19.  

 Covid-19- Nye retningslinjer efterleves. 
 AULA-  

IT- afdelingen Herlev er på opgave med at lukke ”hul” i 
systemet.  

 Budget 20- 
 Hvorledes håndteres eftervirkningerne af covid 19?  

x min. 
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Høringssvar afsendes- i lyset af at budgettet tilkendegiver- 
Flere elever/færre midler. 
Husk en 2 matrikelskole kræver resurser til drift af flere 
afdeliger. 
Budgetforslag 2021 afventes. 

 Ny udviklingsplan- skal udarbejdes – forløb, hvor 
skolebestyrelserne bliver involveret. 

 Ombygninger og Istandsættelser-  
Istandsættelse af store aula/Eng påbegyndes medio september 
2020. 
Ombygning af stueetagen i fynsfløjen påbegyndes primo 
2021. 
Ombygning af fagfløjen påbegyndes efterfølgende. 
Udfordringer med at have undervisning/fritid og byggeplads 
samtidig. En udfordring, der skal løses sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. Specielt toiletforholdene er en udfordring. 
Elverhøjens ombygning er færdig. 
 

 Trafik 
Stor ledelsesbevågenhed- tæt samarbejde med politiet-  
Formanden vil rette henvendelse til center for trafik og miljø 
vedr. de trafikale udfordringer på begge matrikler.  

 Forældremøder 
Forældremøder & læring- trivselssamtaler afholdes inden uge 
42. 
Skolebestyrelsen vil være repræsenteret på skoleårets anden 
forældremøde. 
 

c) skolerådet 

Der afholdes møde 17.sep, 2020, hvor skolemad Agnes er på dagsorden- 

elevrådsrepræsentanter deltager  

 

d) arbejdsgrupper 

e) andre 

 

3. Elevrådet:  

 

Resume: 

De yngste elever afventer møde i elevrådet. 

Ældste elevråd: 

Elevrådet har holdt møde og har konstitueret sig. 

Formand Tina Parwanta  9.kl  

Næstformand: Daniel  Hama Saleh 7.kl 

Formand og næstformand sidder i skolebestyrelsen.  

 

x min  

4. Punkter på dagsordenen 

Konstituering af skolebestyrelse for skoleåret 2019/20 

Resume: 

 

Sagsfremstilling: 

x min.  
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Der er ikke indkommet ønsker om ændringer; 
Christina genopstiller til formandsposten 
Morten genopstiller som næstformand 
 

Indstilling: 

Ansvarlig 

Drøftelse: 
Beslutning:   
Christina formand 
Morten Næstformand 
Morten er forældrerep, v. skoleråd 
Kim K er forældrerep. v. skoleråd 
Thomas er fast suppl. Til skoleråd 
 

 
Forældrene og skolen 
Resume 
Formanden og næstformanden skitserer rammer og indhold for 
skolebestyrelsens arbejde i 2020/21 
Opfølgning fra sidste møde 
Årshjul 
Sagsfremstilling: Næstformand Morten 

Indstilling: Formandskabet 

Ansvarlig 

Drøftelse:  

Hvilke to fokusområder skal bestyrelsen koncentrere sig om i 2020/2021? 

 

Beslutning:   
Der tages endelig beslutning om valg af fokusområder på kommende 

skolebestyrelsesmøde. 

Princip for læring genbesøges af udvalg bestående af: Jakob, Morten, 

Thomas og Helle. ( Helle indkalder). 

Genbesøg af principper for: 

Trivsel, Bevægelse og digitalisering  

 

 

 

5. Eventuelt  

Referent- Helle Seliger 


