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Referat af skolebestyrelsesmøde                                                        

Skole     Herlev Byskole           

Dato:  29.10.20 

 

Mødested: 

 

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: Kim Kjellberg, Kim Rosenberg,  
 

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) Nyhedsbreve kommer snarest 

 Henvendelser vedr. den 

ulykkelige situation på 

Lindehøjskole. 

 Henvendelse vedr. resursetræk i 

forbindelse med særligt sårbare 

elever. 

b) En del klasser/personaler er 

hjemsendt grundet Covid-19 

 Børn er udfordret på 

afskedsstunden- kan blive fulgt af 

forældre i tidsrummet kl. 6.30-

7.45. 

 En del Aula opdateringer. 

 En forældre modsætter sig brugen 

af Aula/ GDPR.  

Skolebestyrelsen beder skolens ledelse 

om, udarbejde oplæg til princip for brug 

af Aula. 
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Budget 2020 

 Skolen overfører økonomi til 

kommende skoleår- således ,at der 

er økonomi til håndteringen af 

materiel afledt  af  

ombygningerne.  

 Loftet på Elverhøjen skal 

stabiliseres. 

  Er der plads til alle elever 

fremadrettet? 

Skolebestyrelsen anmoder ledelsen om at 

forespørge centeret om sammenhæng 

mellem befolkningsprognosen i Byskole 

distriktet og kapaciteten på Herlev 

Byskole. 

c) Skolerådsmøder aflyses 

d) Arbejdsgrupper: 

Forretningsorden - oplæg 

 Vedtages med enkelte justeringer 

Princip for undervisning og læring-oplæg 

 Vedtaget (Godt match til princip 

for trivsel) 

 

 

 

 

 

3. Elevrådet:  

 

Resume  

 

 

Elevrådene på Herlev Byskole er optaget 

af, hvad konsekvenserne af Covid-19 

betyder for skolens fællesskab og 

traditioner. 

4. Punkter på dagsordenen 

 

Resume-  

Sagsfremstilling 

Indstilling 

Ansvarlig 

 

Drøftelse: 

Beslutning:   

Tema: Klub på Herlev Byskole 

Udviklingsplanen er styrende for klub 

En udviklingsplan der skal revideres i 

2021. 

Start skoleåret 2020 

Antal indmeldte-i Klubberne 

85% af 4.klasserne 

70% af 5. klasserne 

40% af 6.klasserne 

Refleksioner: 

 Skal vi retænke klubbernes 

”koncept”? 

 Skal vi have en klub – på 

”neutral” grund? Det store 

fællesskab med plads til små 

fællesskaber???? 



Side 3 af 3 
 

 Skal vi have events med 

gæstepraktikere? 

 Skal kub være et sted- hvor man 

kan mødes og hygge? 

 Hvad kan ombygningen på Eng 

give af nye muligheder for Klub? 

Beslutning: 

Vi skal søge inspiration i andre 

kommuner- hvad gør de? 

Hanne Hansen undersøger. 

 

 

5. Eventuelt  

Referent Helle Seliger  


