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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

          
DATA OM MØDET 

DATO: 26. november 2018 

TID: - Rundtur på skolen: 16.30 – 17.30 
- Spisning: 17.30 – 18.00 
- Møde: 18.00 – 20.00 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGER: Forældre 
Peter-Johan Raasø // Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Jan Nikolai Kristensen 
(supp.) // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing Kristensen //  Anna Preston (supp.) // Klaus E. Olsen (supp.) 
 

Elevråd: 
Johan Ziegler 
 

Medarbejdere: 
Lene Koll // Ulla Rasmussen 
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen // Camilla Nørreskov 
 

AFBUD: Ulla Rasmussen 

IKKE TILSTEDE: Lukas Clifford Larsson // Peter Albert Rovang 

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. 

- Fælles forståelse af mødets indhold og opfølgning på de aftaler som blev indgået. 
 

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

- BM/UM: der har været indvielse af den nye legeplads v. boldbanerne 
- Lene har været i Gent ifm. et spændende kursus omkring E-Twinning – et projekt på engelsk på 

tværs af landene Holland, Finland, Norge, Danmark og Sverige. For Solvangskolen starter det op 
i Basis-klassen. Aldersgruppen 10-11 år. 

- Elevråd: har været til elevernes dag, samrådsmøde. APV’en peger på, at der ønskes flere 
skraldespande på skolen.  

- Samråd v. Hans Henrik: Der skal startes en proces omkring Furesøs skoledistrikter. Hvordan 
placeres distriktsgrænserne optimalt? 
Inklusion: De første erfaringer – KIL og PPR ud på skolerne. Fokus på forebyggende arbejde 
fremadrettet. Udvalget er villigt til at vurdere arbejdet løbende og ”sadle om” hvis behov.  
Inklusion vil være et tilbagevendende tema og fokus for SKB. 

- Forældrefortælling: Der er børn på skolens legeplads i weekenderne. Børnene er enige om at; ”Vi 
har verdens bedste legeplads – vi er blevet kåret til verdens bedste legeplads”  

3 Forretningsorden. - Forretningsordenen blev vedtaget og lægges på hjemmesiden (MN). Evalueres ved skoleårets 
første møde 2019/2020 

4 Tema fra bruttolisten: Økonomi & 
skoleårets planlægning. 

- Gennemgang af lønbudget/fagfordeling for Solvangskolen og FFO v. Andreas, Mikkel og Camilla 
- MN sender dias ud til alle. MN taler nærmere ind i fagfordeling/skemalægning, når han vender 

retur fra sin rejse. 

5 Forventningsafstemning til 
kommende tema jf. bruttolisten. 

Andreas indkalder Rosa (SOL), Stine (TRIV) til næste møde mhp. en indflyvning til skolens 
ressourcelag ifm. inklusionsdagsordenen 

6 Evt. og næste møde. - Næste møde d. 8.1.2019 

7 Afrunding og opsamling. - Der bør afsættes mere tid til opsamling 

8 Personalesituationen. - Ledelsen orienterede 

Med venlig hilsen  

Camilla Nørreskov 


