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 MØDEINDKALDELSE 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 06.01.21 

TID: Møde: 17.30-20.00 

STED: Online via Teams 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Charlotte Rømer Engel // Lotte Hassing Kristensen  // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // 
Hans Henrik Lomholt // Henrik C. Larsen 
 
Elevråd: 
Matthias Preston (formand) // Karl-Johan Bernholdt Nielsen (næstformand) 
 
Medarbejdere: 
Lene Koll //Jakob Nielsen 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Peter 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. 

Opfølgning fra sidst 
- Hans Henrik, Camilla og Andreas har været til møde hos Borgmesteren. Fokus var på gode 

børnefællesskaber ift. den organisatoriske præmis omk. tre fritidshjem. Der bliver indkaldt til et 
nyt møde. Der er forhåbninger om, at dialogen kan være med til at sætte positiv spot på, hvordan 
vi sikrer de bedste mulige børnefællesskaber fremadrettet. 

- Der har været besøg fra Vej & Park og kommunale ejendomme ift. de trafikale forhold. SKB 
arbejder for en fodgængerovergang, tydeligere markering af skolezoner samt markering af ”Kiss 
and Drive” zonerne. Vi afventer tilbagemelding/handling fra Vej & Park. 

 
Orientering  
- Hans Henrik har mødtes med de andre skolebestyrelsesformænd sammen med skolechef Per 

Christensen. Det primære fokus i disse drøftelser har været Corona, samt indsatser for de unge i 
Farum er også blevet drøftet – de unge mangler et sted de kan opholde særligt om aftenen. 

- Andreas orienterede om at den gamle ”Pedelbolig” er spærret af, da bygningen skal renoveres 
grundet hvid tømmersvamp i tagkonstruktionen. Projektet er et pilotprojekt. Erfaringerne herfra 
skal bruges ifm. renoveringen af de øvrige bygninger i BM (2-5. årg.), da der også her er fundet 
hvid tømmersvamp i konstruktionen. 

- Hallens tag skal ligeledes renoveres grundet utæthed. Det er pt. planlagt til at blive gennemført 
fra uge 3-7. Andreas har anbefalet at det bliver fremrykket til at starte nu, så længe eleverne er 
hjemsendt. 

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

Corona Status 
- Der var et enkelt smittetilfælde i starten af juleferien. 
- Nødpasning er kommet til og er nyt efter nytår, da 0.- 4. klasse også er blevet hjemsendt. 

Eleverne starter på skolen til klokken 13.00 og derefter går de på Idrætten. 
- Fjernundervisningen af 0.-4. klasse er både for lærerne, eleverne og forældrene vanskelig at 

balancere (forventninger), så det passer til alle elever og familier. For de mindste elever kan vi 
ikke stille krav om at de har et device, hvilket vanskeliggør fjernundervisningen. Skolen påtænker 
dog, at udlåne devices til 4. klasserne og muligvis 3. klasserne på sigt, såfremt restriktionerne 
bliver forlænget. 

 
Såfremt hjemsendelsen af eleverne bliver forlænget, kan man overveje, at inddrage forældrerådene. 
 



- Basislærere, skal fra på mandag undervise basiseleverne fysisk på skolen. 
 
Jakob fortalte, at fjernundervisningen Ungemiljøet går godt, og eleverne er mere erfarne i brugen af 
Teams end bl.a. 5. klasserne som bruger Office 365 for første gang. Lene fortalte, at basislærerne 
også er bekymret for at blive smittede, når nu de skal tilbage på skolen.  
 
Matthias fortalte, at det er lidt samme oplevelse som sidste gang. Det er ikke fedt at være alene og 
være isoleret fra venner. Karl-Johan tilføjede, at der også er en bekymring for hvor store faglige huller 
hjemsendelsen medfører og bekymringen ift. folkeskolens prøver i 9. klasser. 
 
Andreas opfordrer forældrene til at sende ham nogle linjer omkring de positive oplevelser der er med 
fjernundervisningen. 

3 Princip vedr. klassedannelse 
 

Område 1 og 2 blev med afsæt i fremsendte bilag drøftet i grupper – opsamling i plenum. Næste skridt 
– er at genbesøge begge områder med fokus på område 1.  

4 Solvangskolens Mad & 
Måltidspolitik 

Drøftelse af Andreas udkast (som er de gule bokse) i dokumentet ”Mad og måltidspolitik” – resten af 
dokumentet er fra kommunens strategi på området. Charlotte og Jan gennemlæser udkastet og vender 
tilbage med en gennemskrevet model til kommende møde. På sigt skal politikken ligge på 
hjemmesiden.   

5 Afrunding og opsamling. Næste møde 
- Skolefoto // Mad og måltidspolitikken // Klassedannelse // Evt. driftsbudget 2021 

6 Personalesituationen 
herunder 
ledelsessituationen. 

Intet nyt under Solvang solen 

 
Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  
 
 
 
 

 


