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Referat af skolebestyrelsesmøde                                                        

Skole     Herlev Byskole           

Dato:  23.11.20 

 

 

Indbudt: Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg, Kim Rosenberg,  
Morten Nielsen,  
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing 
 
Elevrådsrepræsentanter: Tina og Daniel( Deltager ikke på mødet) 
 

 

Skolens ledelse: : Hanne Hansen og Helle Seliger 
Afbud: Lars Jacobsen, Thomas Seiger Behrens,  
Mødeleder: Asbjørn reffstrup 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

Dagsorden: 

Referat:  

 

 

 

Godkendt.  

Godkendt 

2. Meddelelser: 

a) formand 

b) skoleledelse 

c) skolerådet 

d) arbejdsgrupper 

e) andre 

 

 

a) Ingen reaktioner på tilsendte 

nyhedsbrev.- 

Der kommer to Nye nyhedsbreve inden 

jul. 

b) Covid 19 

En del smitteopsporing ,hvilket har 

medført hjemsendelse af elever og 

medarbejdere.  

Konsekvenser har været: 

 En del vikarer har håndteret 

opgaverne. 

 Klasseopdelt SFO1 og SFO2 

 Coronarengøring 

 Genopfriskning af reglerne 

 Fokus på klasseindretning 

 Toiletter rengøres ofte 

 & Besøg af coronapoliti og 

arbejdstilsynets coronaindsats. 

Tilbagemeldingerne har været: 

 Godkendt af corona 

”indsatsstyrken” 
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 Stort arbejdspres for ledelse og 

medarbejdere- det slider. 

 Pressede forældre- hvor 

kommunikationen i enkelte 

tilfælde bliver skarp-  

 Dejligt med opbakning til alle 

ansatte fra skolebestyrelsen. 

Ombygning m.m. 

 Eng- Istandsættelsen af store Aula 

følger planen. 

 Ombygningen- Der er formuleret 

bekymring vedr. antallet af 

personaletoiletter- en bekymring 

der tages alvorligt så planerne 

genbesøges. 

 Elverhøjen- lofter fastgøres 

Etablering af grøn skolegård  

Status IT 

 Den økonomiske ramme for 

etablering af nyt netværk på 

Elverhøjen er forhandlet på plads. 

 På HBS kan eleverne låne chrome 

book af skolen- ny model i 4. og 

7. klasse. 

 Fab lab på Elverhøjen er snart 

klar. 

Jul på Byskolen: 

 Julefester er aflyst 

 Lucia bliver virtuelt afholdt 

 Hygge bliver på klasseniveau. 

OG 

 Kommende elever på Herlev 

Byskole er ved at blive indskrevet 

til o klasserne. 

 B 73 har spurgt og skolen vil være 

bidragsydere til etablering af 

kondisti.- Dette har 

Skolebestyrelsen godkendt 

 Bestyrelsen vil ligeledes give 

ansatte på skolen en lille 

decemberopmærksomhed. 

b)-c)-D) 

Der har ikke været afholdt møder siden 

sidste bestyrelsesmøde. 
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3. Elevrådet:  

 

Resume  

 

 

Der er ikke afholdt møder grundet covid-

19 

4. Punkter på dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Indstilling 

Ansvarlig 

 

Drøftelse: 

Beslutning:   

Tema Klub. 

Der er blevet indhentet erfaringer fra 

andre kommuner. 

Alternative betalingsmuligheder er blevet 

diskuteret. 

Opsamling: 

Bestyrelsen ønsker at understøtte et 

klubtilbud, der er et lille overskueligt 

miljø, med mulighed for relationsarbejde- 

sammenhængskraft mellem undervisning 

og fritid- Det hele barn den hele dag. 

Beslutning: 

Med afsæt i dialogen i bestyrelsen vil 

Christina, Diane og Hanne forfatte udkast 

til beskrivelse af – Det skal vores Klub 

indeholde. 

Når bestyrelsen har afsluttet arbejdet vil 

det være relevant at løfte opgaven på 

skolerådsniveau.  

5. Eventuelt  

Referent  Helle Seliger  


