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 MØDEINDKALDELSE 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 21.10.20 

TID: Møde: 17.30-20.00 

STED: Kantinen 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Charlotte Rømer Engel // Lotte Hassing Kristensen  // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // 
Hans Henrik Lomholt  
 
Elevråd: 
Matthias Preston (formand) // Karl-Johan Bernholdt Nielsen (næstformand) 
 
Medarbejdere: 
Lene Koll //Jakob Nielsen 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 
Herudover deltog Lena Jensen m.fl. fra Vej & Park og Bente Starup (skolepatruljeansvarlige) under pkt. 2 

 

AFBUD: Henrik C. Larsen // Peter Albert Rovang // Peter-Johan Raasø 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 

 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

1 Indledning – evt. justering af 
dagsorden samt opfølgning fra 
sidste møde. 

Hans Henrik orienterede om samrådsmød: 
1. Tilbagemelding på arbejdet i § 17.4 udvalget, Det rådgivende arbejdsudvalg om 

skole- og daginstitutionsdistrikter. UDF og USU har på deres møder i maj 2020 
behandlet § 17.4 udvalgets arbejde (der skal arbejdes videre med: Mulige modeller 
for en samlet overgang fra dagtilbud til FFO 

2. Forslag om skoledistrikter Københavnermodel og fordelingen af specialtilbud. 
3. Puljen til løft af folkeskolen, og forslaget til Budget 2021 – 2024 

 
Høringsvaret vedr. budgettet bliver lagt på hjemmesiden i forbindelse med referatet bliver lagt op 

2 Opfølgning på trafikale forbedringer 
foran Solvangskolen. 

Oplæg v. Lena Jensen og Jimmy Valentin vedr. trafikale forbedringer foran Solvangskolen, 
herunder trafiksikkerhed. Slides fremsendes til AH og sendes ud med referatet. 
 
Der kommer en mærkning eller skiltning af ”kys og kør” områderne 
 
Bestyrelsen arbejder videre med emnet – og vil bede forvaltningen om bistand til prissætning af 
de væsentligste trafikale tiltag for bl.a. at nudge elever, medarbejdere og fortil at respektere 
trafiksikkerheden, herunder ”kys og kør” zonerne. 
 
Arbejdsgruppe nedsat – Andreas, Bente, Hans Henrik og Berit. Bestyrelsen tager trafikpolitik op 
igen på et kommende bestyrelsesmøde i indeværende skoleår. 

3 Nyt fra Solvangskolen – indefra, 
udefra og siden sidst…  

Corona/Covid-19 
AH orienterede om, at smittetrygget er højt i Furesø, særligt de unge mennesker er hårdt ramt 
og mindre gode til at overholde retningslinjerne. 
 
Ledelsen oplever at de skal stå til rådighed 24/7 i forbindelse med Corona. Både i weekender og 
ferie skal ledelsen stå til rådighed hvis der er smittede. Der bliver arbejdet videre med løsninger 
på dette i forvaltningsregi. 
 
Jakob fortæller at medarbejderne også er presset, og der er medarbejdere, der er bekymret over 
hvor tæt medarbejderne er på eleverne. Hvis smittetrykket stiger bekymringen også. 



Der er dog fortsat en god stemning på skolen og vi forsøger at hjælpe hinanden så godt vi kan 
på trods af situationen vi alle står i. 
 
Hans Henrik foreslår det bliver taget op på samrådsmødet – ledelsen udarbejder i dialog med 
MED en liste med barrierer og udfordringer omkring presset på ledelsen. 
 
Elevråd 
- Fortalte at der er nedsat arbejdsgrupper pba. mærkesager, som bl.a. er: Toiletter // Kantine 

// Lektiehjælp. På næste elevrådsmøde skal arbejdsgruppen, der arbejder med kantinen 
fremlægge.  

 
Afdelinger 

- Ny afdelingsleder i Børnemiljøet, Karen, har fået en god start, og ledelseskolleger 
såvel som medarbejdere udtrykker glæde for at hun er kommet. Hun kan gå direkte 
ind i de fleste opgaver bl.a. på baggrunds af hendes erfaring. 

- Skoleindskrivningsmøde tirsdag den 20/10: Der var ca. 30 fremmødte. Forældrene 
kom omkring forskellige områder på skolen og tilbagemeldingen var at forældrene fik 
det de kom efter. Andreas havde ligeledes en god oplevelse. 

4 Evaluering af mobil-princip – 
hvordan? 

Charlotte og Berit fremlæggerevalueringen af mobil-princippet. Der er udarbejdet 
evalueringsspørgsmål til elever (3.-5.kl og 6.-9. kl)., medarbejdere og forældre (3.-9.- kl.), som 
sendes ud inden påske 2021. 
 
Berit og Charlotte sender spørgsmålene rundt i bestyrelsen og inviteret til den øvrige bestyelses 
input til disse. JB undersøger om Forms understøtter denne evalueringsform. 

5 Bestyrelsens arbejde med 
principper i skoleåret 2020-21 

Der blev besluttet at tovholdere til de forskellige arbejdsgrupper selv finder tidspunkter at mødes 
på. Dette koordineres mellem bestyrelsesmøderne. Lotte erstatter Hans Henrik ifht. 
forældrebetalingsgruppen. Opdateret oversigt over grupperne, fremsendes med referatet af 
dette møde. 

6 Afrunding og opsamling. HH samlede op 

7 Personalesituationen herunder 
ledelsessituationen. 

Lukket pkt. 

 
Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  
 
 
 
 

 


