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Referat 
Skolebestyrelsesmøde 
 
Herlev Byskole 

 
 

 

Dato  Skrevet af 
24.03.21   HESB-møde 27 
 

Onsdag d. 24.03. 2021 

kl. 18-20  

Deltagere, Skolebestyrelse. 
 
Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg  
Morten Nielsen,  Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing 
 
Elevrådsrepræsentanter:  
 
Mødeleder: Christina Luthi/ Morten Nielsen 
Referent: Helle Seliger 
Ordstyrer: Asbjørn Reffstrup 
 
 

Punkt Uddybende kom-
mentar 

Referat. 

Skriftlig in-
formation fra 
”mødet” d. 
23.02.21 

 Ingen kommentarer 

Herlev  
 Kommune 

 
Herlev Byskole 
Engskolevej 1 
2730 Herlev 
 
Telefon 
 44 52 56 26 
Telefax 
 44 92 09 61 
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Forældre og 
skolen 

1. 
Corona:  
Nødundervisning 
Genåbning 0.-4. årgang 
Skole og SFO/Klub 
5.-9. årgang Fjernun-
dervisning- Klub - Sår-
bare børn – Gåture – 
Besøgsdage – Næste 
skridt 
(Bilag vedhæftet) 
 
2.  
Ombygning og elevtals-
udvikling 
 (Bilag vedhæftet) 
 
 

1. Corona:  
Begrebet nødundervisning implementeres 
resten af skoleåret. Lidt usikkerhed vedr. 
håndtering af retningslinjer fremadrettet. 
På nuværende tidspunkt er der 15. gang der 
er sket ændringer i dette skoleår. 
Høj kompleksitet i opgavehåndteringen. 
p.t 50 % genåbning for 5.-9.klasse, som skal 
håndteres. 
Alle personaler er lidt ”slidte” ikke mindst 
skolepædagogerne.  
Der har hele tiden været tæt dialog med sår-
bare børn og deres familier. 
Der arbejdes med reduceret skema  –ved at 
omlægge understøttende undervisning til to -
lærerordning. En ordning, der skal understøt-
te tilbagevenden til fysisk undervisning. 
Kategorien sårbare børn/unge- bred kategori,  
som afspejler skolens midler til inklusionspul-
jen.  
Der er god dialog med centeret og krisebe-
redskabet i Herlev. 
2. Ombygning og elevtals-udvikling 
Ombygning-Entreprenør er valgt, og hermed 
projektansvarlig person.  
Byggeplads etableres efter påske 2021. 
Kravet er at trafikken, i morgen- og efter-
middagstimerne må ikke være præget af 
tung trafik. 
Skolens område vil blive afgrænset af bygge-
hegn m.m.  
Det begrænsede udeareal udfordres af covid- 
19 reglerne, derfor anvendes alternative ude-
arealer eks. Naturcenter Kildegården. 
12. maj 21 påbegyndes arbejdet med dagin-
stitutionen på skolens areal. 
I juni påbegyndes arbejdet med ombygnin-
gen i Fynsfløjen (Eng) Der vil være byggeri på 
Eng hele sommeren, derfor rykker alle elever 
i ferien over på afdeling Elverhøjen. 
Efter sommerferien vil ombygning og skole-
dag ” gå hånd i hånd”. Efterfølgende om-
bygges fagfløjen. 
Byggeprocessen kan give anledning til at un-
derstøtte elevernes læring.  
Elevtals-udvikling: 
Eng kommer til at mangle klasselokaler - El-
verhøjen har pt. den nødvendige lokalekapa-
citet.  
Personale faciliteterne bliver tidsvarende – 
med plads til tværprofessionelt samarbejde.  
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3. 
Genbesøg af Princip for 
Skole-hjemsamarbejdet  
Hvorledes skal genbe-
søget foregå? 
 

. 
OBS. 
Læseudfordringer: 
Vi fortsætter med Læseklasser, som eleverne 
visiteres til. Det suppleres med et tilbud til 
elever med læseudfordringer i læsepatrulje-
regie. Læsepatruljen tager afsæt i, at elever-
ne bliver i stamklassen.  
 
Beslutning: Skolebestyrelsen løfter kapacitets 
problematikken til centerniveau. Herunder 
mulige løsningsmuligheder. 
Skolebestyrelsen er meget interesseret i at 
deltage i processen. 
 
Punktet: Byggeri vil være fast punkt på kom-
mende bestyrelsesmøder, herunder de øko-
nomiske aspekter. 
Kommunikationsloop – skal sikre den nød-
nødvendige information til personale og 
forældre.  
3. 
Genbesøg af Princip for Skole-
hjemsamarbejdet  
Hvad har skolen brug for principperne skal 
kunne..??? 
Udvalgsarbejde: Christina, Thomas/Morten & 
Hanne/Helle samt Asbjørn. 
Skoleledelsen indkalder til det første møde. 
Opgave: 
Genbesøge princip for skole- hjemsamarbejde 
og nuværende bestyrelses ambitioner på kon-
takt- trivselsforældre opgaven. 
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Orientering 
fra ledelse 

Ændret eksamensafvik-
ling for 9. årgang 
 
 
 
 
 
Ændret praktik for 
8.årgang 
 
 
 
Ændret Understøttende 
Undervisning for 5.-7. 
årgang fra d. 15.3.21 
 
Opstart af Skole-
Mini’ere(Maj/juni-børn) 
 
 
Klassedannelse kom-
mende 7. årgang. 
 
 
 
DCUM 

Eksamen: 
9. klasserne skal til eksamen i skriftlig dansk 
og matematik, samt mundtlig dansk og en-
gelsk. 
De øvrige obligatoriske- og udtræksfags 
standpunktskarakterer ophøjes til eksamens-
karakterer.  
8.kl praktik: 
Planlagt til uge 18- de elever der kan skaffe 
praktikplads afvikler- de øvrige vil få under-
visning på skolen.  
 
5.-7.kl 
Eleverne skal fysisk i skole 50% af tiden og 
50% af tiden undervises virtuelt 
 
Opstart minierè: 
Samarbejde med børnehaverne- overleve-
ringssamtaler er afviklet.  
 
7. årgang: 
Vi planlægger med tre 7.klasser, som dannes 
på baggrund af overordnede principper. 
Men året brobygningsforløb er ikke blevet 
afviklet grundet covid-19. 
 
DCUM har været inddraget i hændelsen sep. 
20 på Lindehøjskolen. DCUM har kommentar 
til håndteringen af den administrative del af 
udfordringen- Medierne er interesseret i 
denne analyse. 
Til orientering: 
HBS- har udarbejdet handleplan – (antimobbe 
plan) – herunder offentliggørelse af klagemu-
lighederne.  
 

Orientering 
fra Skoleråd:  

Møde afholdt d. 10.2.21 Virtuelt møde- tema håndtering af covid- 19. 
 

Orientering 
fra elevrådet 

Elevråd – orientering fra 
Udskolingselevråd 

Der er ikke afholdt møde siden sidst. 
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Orientering 
fra formand 

Nyhedsbreve 
Henvendelser 

Trafik på Elverhøjen: 
Udfordringer med ringe skiltning, udsyn, par-
keringsudfordringer m.m.  
Kontakt til centerchef i Trafik og Miljø- Hele-
ne Reese –aftalt møde ultimo maj / primo ju-
ni. Kim K og Christina repræsenterer bestyrel-
sen på mødet.  
Trafik Eng: 
Ombygning giver anledning til ændret kom-
munikation –  
Strategien med, at bestyrelse og ledelse er 
rollemodeller / ”politibetjente” virker, men 
desværre ikke på den lange bane. 
 

Orientering 
fra Medar-
bejdere 

 HLF- Urafstemning vedr. overenskomst kom-
mer snarest. 
Arbejdstidsaftale inddrager (A-20) for lærer-
ne. 

Opsummering 
referat 

  

Evt. + lukket 
punkt 

  

Referent Helle Seliger  


