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Referat af skolebestyrelsesmøde                                                        

Skole     Herlev Byskole           

Dato:  30.9.20 

 

Mødested: Virtuelt via teams 

 

Indbudt: Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg, 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: Tina og Daniel( Deltager ikke på mødet) 
 

Indbudte elever: Tina og Daniel( Deltager ikke på mødet) 
 

Skolens ledelse: : Hanne Hansen og Helle Seliger 
Afbud: Lars Jacobsen, Christina Luthi 
Mødeleder: Asbjørn Reffstrup 

 

 

1. Godkendelse af 

dagsorden og referat  

 

Dagsorden: 

Referat:  

 

 

 

Godkendt.  

2. Meddelelser: 

a) formand 

b) skoleledelse 

c) skolerådet 

d) arbejdsgrupper 

e) andre 

 

 

a) Intet 

b) HBS har afholdt forældremøder- og vi planlægger 

med forårets forældremøder, hvor bestyrelsen kan 

deltage. 

-Nye retningslinjer for fritidstilbuddet- udmøntes 

ved at børnene er klasseopdelte i fritiden.  

- HBS forsøger at dokumentere fritidsdelens 

aktiviteter ved billeder på de sociale medier.  

-Covid- 19 har medført ændret struktur for 

holddannelse – eleverne undervises på 

hold/klasseniveau. 

- Indgange- udgange udfordres af Covid- 19 og det 

forestående byggeri. 

- Store aula bliver renoveret pt. 

-Fynsfløjen ombygges efter jul. 

Kommentar: 

Medarbejderne får bestyrelsens opbakning til at 

anke over antallet af personaletoiletter – i den 
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kommende  Fynsfløj. 

- IT platformen Aula. 

Der er forældrehenvendelse vedr. overholdelse af 

GDPR – Hanne sender henvendelsen i 

anonymiseret form til bestyrelsen. 

Kommunens jurister undersøger sagen.  

- Trafikforhold , Der er en 

løsning, som tilgodeser bestyrelsens 

problematisering af de tidligere planer for trafik på 

Eng. På Elv vil formand og næstformand gå videre 

med ideen om trafikovergang.  

c) Lærernes faglige klub har sendt opmuntring til 

lærerne på Lindehøj Skole. 

d) Budget 20- jf. udsendt bilag. 

Spørgsmål: Hvorledes håndteres de økonomiske 

udfordringer i forbindelse med covid-19? 

Sagen undersøges af Hanne.  

3. Elevrådet:  

 

Resume  

 

 

Jf. bilag 

Referat af elevrådsmøder på henholdsvis Eng og Elv 

4. Punkter på 

dagsordenen 

 

Resume-  
a) Formand og 
næstformand følger op 
på ønsker om dialoger i 
SB i dette skoleår 
b) 
Skolebestyrelsesmedlem 
Thomas ønsker dialog 
omkring udarbejdelse af 
principper 
 

Sagsfremstilling – 

Formand og næstformand 

Indstilling- Bestyrelsen 

Ansvarlig-  Formand & 

skoleleder 

 

 

a) Drøftelse: 

Fokusområde- Klubben 20/20 

Hvad skal en klub” kunne”? 

 

a) Beslutning:   

Temaet bliver drøftet over 3 møder. 

1.mødegang- Status ved HH, HE og DIA 

2.mødegang- Mål – hvad vil vi? 

3.møde- Hvilke tiltag og tegn? 

Og hvordan evaluerer vi? 

 

 

b) Drøftelse: Udarbejdelse af forretningsorden for 

skolebestyrelsens arbejde & hvordan skal processen i 

forbindelse med udarbejdelse af principper være? 

b) Beslutning:   

På næste møde vil Christina, Morten og Hanne komme 

med oplæg til forretningsorden. 

Og Thomas vil ligeledes på næste møde komme med 

oplæg omhandlende arbejdet med proces for udarbejdelse 

af principper. 
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5. Eventuelt  
Referent Helle Seliger 


