
 
 

 
S

O
LV

A
N

G
-

S
K

O
LE

N
 

 MØDEINDKALDELSE 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 15.04.21 

TID: Møde: 17.30-19.30 

STED: Online via Teams 

 
MØDEDELTAGERE: 

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

AFBUD: Peter-Johan Raasø 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

1 Indledning – evt. justering af dags-
orden samt opfølgning fra sidste 
møde. 

Der er indkaldt til møde (26.4) vedr. samarb. og org. set-up med de private fritidshjem. Der vil være 
rep. fra fritidshjemmene, skolen, forvaltningen, borgmesteren og det politiske niveau. 

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

AH orienterede om…  

- FFO bliver færdig til tiden og bør være klar 1. juli 2021. 

- Vi er på skolen i gang med skoleårets planlægning. 

- Skolen venter spændt på næste udmelding omkring genåbningen. 

- AH foreslog muligheden for, at eleverne kan fremvise et foto af deres sundhedskort via mobilen 
ifm. podning på skolen >> SKB beslutter at hvis der, efter en første periode på 1-2 uger, viser 
sig at være problemer med at få medbragt sundhedskortet, så kan ideen med telefonerne 
indføres, såfremt der fra myndighedernes side nikkes til dette, i forhold til IT-sikkerhed og 
GDPR-forhold.  

 
LK orienterede om at Basis-eleverne savner at komme ud i deres stamklasser. 
 
Charlotte spurgte ind til fjernundervisningen og udskudte skole-hjem-samtaler– anbefalingen er at 
spørge ind til det hos den pågældende lærer/team. 
 
Brev fra Fælleselevrådet omkring mistrivsel hos unge i Furesø: 

- Karl-Johan og Mathias orienterede om baggrunden for brevet – Hans-Henrik og Mathias 
repræsenterer SKB på møde mellem forvaltningen, Fælleselevrådet og kommunens 
skolebestyrelsesformænd mandag den 19. april. 

 
Skoledistrikter – høring 

- Drøftelse af høringsmateriale og -svar vedrørende forslag om ændrede kriterier for frit 
skolevalg og justering af skoledistrikter. Charlotte laver et udkast, som sendes til Hans-Henrik 
og Berit for feedback - der er frist for indsendelse af høringssvaret den 26. april. 

3 Smil til fotografen – udsat fra mødet i 
marts  

Der indhentes flere tilbud og Jan og Berit kommer med et oplæg på næste møde. 



4 Princip for skole-hjem samarbejde 
mellem skole og hjem. 

Arbejdsgruppen gennemgik udkastet til det reviderede princip. En praktisk udfordring undervejs har 
været, at der ifølge en ny lokalaftale for lærerne skal gives særskilt tid til skole/hjem samtaler. 
 
Der er fastholdt to forældremøder og en skole/hjem samtale. Der er fire undtagelser på 0., 1., 6. og 
8. årg. På 0., 1. og 6. årg. er der to samtaler grundet de planlagte lærerskift. På 8. årg. er der en 2. 
samtale til de elever der bliver vurderet ikke parate ifm. uddannelsesparatheds-vurderingen (UPV). 
 
Bestyrelsen godkender rammen i princippet, som skal bruges i skoleårets planlægning. Ledelsen 
arbejder derfor videre med denne model. På næste møde justeres de sidste detaljer ift. 
formuleringer og form. Input til Berit i løbet af den kommende uge.  

5 Tilpasning af forretningsorden – 
punktet genoptages fra sidste møde. 

Tilpasning af forretningsordenen – Hans Henriks forslag blev vedtaget. Der var endvidere enighed 
om, at indarbejde en formulering omkring konstituering, herunder navn på 1. suppleant og 2. 
suppleant. Det reviderede dokument sender HH til AH, som opdaterer dokumentet i relevante 
mapper, og på skolens hjemmeside.  

6 Afrunding og opsamling. Send gerne punkter til dagsordenen til Andreas og Hans Henrik til kommende møde, senest 7 dage 
før mødet. Næste møde er virtuelt og afvikles lidt ekstraordinært mellem 16.30-18.30 

7 Personalesituationen herunder 
ledelsessituationen. 

AH orienterede om en enkelt personalemæssige situation. 

 
Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  
 
 
 
 

 


