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Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen 

19.12.2019  kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –  

 

Deltagere:  Søren Niss Petersen, Lene Haagh, , Henrik Olsen, Dorte Ankerstjerne 
Rasmus Bergholdt, Susanne Riiser, Elevrådsrepræsentanter,  
Jonas Thomsen, Susanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Kim Skjærbæk  

 
Afbud: Birgitte Maigaard, Tina Heesch Olesen 
 
Suppleant: Peder Nielsen, Rikke Jonassen  
 
 
Dagsorden 
25. 
Kl. 17.00 SP 
  

Dagsorden – Godkendelsespunkt  

Godkendelse af udsendt dagsorden.  

Godkendt og kort præsentation af bestyrelsen. 

 
 
Kl. 17.10 KS/JF 
26. 
Elevrådet – Orienteringspunkt  
Nyt fra elevrådet. 

VI har snakket om galla – hvad skal vi lave og hvilke afstemninger vi skal have. 

Skemaregnskab – har vi for mange timer i udskolingen – Gyvelhøj har meget få timer. Over-

holder vi og de loven? 

Lyden i klasserne kunne være bedre samtidig er vi udfordret af lys i nogen af klasserne.  

Vi oplever nu at vi er flere i udskolingen og mangler plads –kunne vi være inde i klasserne? 

Ønske om at vi også kan bruge hallen mellem 13.30-13.45. 

Vi mangler bevægelse vi synes ikke vi får 45 min dagligt – det vil vi gerne have. 

Vi har diskuteret boden og udvalget– vi ønsker at diskutere udbuddet. 

 
Kl. 17.30 Søren 
27. 
Ny konstituering af skolebestyrelsen - beslutningspunkt 
Punkt fra sidste gang 

Konstitueringen: Susanne Riiser ny formand, Lene Haagh forsætter som næstformand. 

 
Kl. 18.00 Susanne og Rasmus 
28 
Tilbagemelding fra første dialogmøde omkring flytning af Columbusskolen og Center 
Skovby - orienteringspunkt 

Hensigten er at lave så ordentlig og fornuftig proces omkring løsningen på Columbusskolens 

fremtid. Børneprognoser viser øget krav til børnehavepladser og skoler. Flere udfordrende for-



19.12.2019 
 

2/2 
 

hold omkring Mallinggård blev fremlagt for at kunne give overslag på beslutningernes konse-

kvenser og økonomi. Eksternt firma hyret til at lave beregninger – vi skal i gruppen klæde dem 

på til at se på hvad kvalitetsmarkørerne er. 

 
Kl. 18.20 KS 
29. 
Budget 2020 – godkendelsespunkt 

- Bilag kommer inden mødet 

Det begynder at kunne mærkes at effektiviseringer, bidrag til barselpuljen, dyrere personale-

forsikringer skaber mindre råderum – prioriteringen vil fortsat være personaleposten. Punktet 

udsat til bestyrelsesmødet i januar hvor bilag er klar. 

 
 
Meddelelser 
30. 
Vi har ansat en barselsvikar til indskolingen og en fastansat til udskolingen. 

Orientering givet omkring ansættelsesproceduren af viceskoleleder.  

 
Kl. 18.50 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
Skovbyskolen, den 19.12.2019 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Niss Petersen  / Kim Skjærbæk 
skolebestyrelsesformand    skoleleder  


