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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
       

DATA OM MØDET 
DATO: 06.02.19 

TID: - Spisning: 17.30 (Café sund Fornuft står for maden). 
- Møde: 18.00 – 20.00 

 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Peter-Johan Raasø // Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Peter Albert 
Rovang // // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing Kristensen// Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Anna Preston 
(supp.) 
 
Elevråd: 
Johan Ziegler // Lukas Clifford Larsson (afbud) 
 
Medarbejdere: 
Ulla Rasmussen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov 
 

AFBUD: Mikkel Sønderskov Nielsen, Anna Preston (supp.) 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Camilla N.  

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Ingen justering hverken til dagsorden eller ref. 
 
 

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

Fra afdelingerne [FFO // BM // UM] 
FFO 
- Førskolegruppe startet godt. Glade og trygge børn, og taknemmelige forældre. 
- Der er stadig ikke noget nyt ift. ombygning af Solvang FFO. 
BM 
- Gode erfaringer med KIL-medarbejderne (Kompetencecentret for Inklusion og Læring), som 

har været rundt i flere klasser ift. at sikre trivsel 
- Vi har haft en god uge 5 – omlagt uge omkring FN’s Verdensmål. Bl.a. er der lavet kunstværker 

over FN’s verdensmål. De skal hænges op i fbm. Elevernes dag d. 6.4. 
UM 
- 7. kl. vandt FIP i Furesø Kommune. 
- 8. kl. arbejder med forskellige journalistiske genre, som forhåbentlig kan ”flages” i den lokale 

presse. 
 

Fra elevrådet 
- Der har været fælles elevrådsmøde - det lille og det store elevråd. Der har været et 

emne/ønske omkring affaldssortering. Der laves undersøgelser ifht. økonomi og hvordan det 
kan lykkes at sætte gang i på Solvangskolen (Fortsættelse følger) 
 

Fra forældre 
- Drøftede muligheden for at få flere af de gode fortællinger omk. Solvangsskolen i lokalpressen i 

tæt samarbejde ml. SKB-medlemmer og medarbejdere. 
- HH nævnte bl.a. at han var blevet kontaktet af lærer fra 8. årg., der pt. arbejdede m. 

journalistiske genrer. 
-  
Udefra (bygninger // byråd // samråd // mv.) 
- Udgik grundet tid. 



3 Tema fra bruttolisten: Reformens 
delelementer. 

Andreas og Camilla gennemgik følgende temaer: 
- Bevægelse i undervisninger // Pædagoger i skolen // UU og UU-H // Åben Skole 

4 Forventningsafstemning til 
kommende tema jf. bruttolisten. 

Pædagoger i skolen – oplægget sendes ud med mulighed for at stille spørgsmål ved SKB-mødet i 
marts. 
 
AH orienterede om budget 2019. SKB gav skolen mulighed for at begynde at foretag indkøb. 
Budgettet skal endelig godkendes på mødet i marts. 

5 Princip drøftelse Drøftelse af Lejrskole for 8. årgang. Diskussion ud fra oplæg (2 modeller). AH og UR udarbejder et 
3. oplæg til drøftelse på næste møde. Dette fremsendes inden mødet. 

6 Evt. og næste møde Pkt. til dagsorden i marts 
- Pædagoger i skolen – opsamling  
- Budget 2019 
- Princip om lejrskole – til beslutning 
- Mobilpolitik – til indledende drøftelse 
 
Kommende møder 
- Justeringen af folkeskolereformen – muligheder/udfordringer. 
- Skoleklokke der ringer ind/ud (Peter & Peter er ansvarlige ift. afsøge muligheder og pris) 

7 Afrunding og opsamling. CN gennemgik ref. 

8 Personalesituationen AH orienterede 

 
Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  
 
 

 


