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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

       
DATA OM MØDET 

DATO: 06.02.20 

TID: - Spisning: 17.30 – 18.30 (Café Sund Fornuft). 
- Møde: 18.00 – 20.00 
 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel// Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing 
Kristensen 
 

Elevråd: 
Afbud 
 

Medarbejdere: 
Lene Koll 
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll (AH)  // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Peter Albert Rovang // Anna Preston (supp.) // Johan Ziegler // Niels Thorn 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Peter Johan Raasø 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Camilla Nørreskov 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Tilbagemeldinger vedr. skolens nyhedsbrev v. Berit. Berit gennemgik de indkommet tilbagemeldinger fra seks 
bestyrelsesmedlemmer. Berit og Andreas arbejder videre frem mod en ny model (gerne URL-baseret) for at 
sikre at nyhedsbrevet bliver læst og fundet nyttigt af flest mulige forældre.  

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

Fra afdelingerne [FFO // BM // UM] 
- AH orienterede og at Solvangskolen igen havde vundet FIP på 7. årgang. Landsfinale afholdes i Bella 

Centeret i marts. 
- Skolepatruljen har været i avisen, da politiet var på besøg ift. uge 5. 
 
Fra elevrådet 
- Det store og lille elevråd har besluttet at venskabsvennerne skal ud og samle affald, som et led i 

kommunens årlige skraldeindsamlingsinitiativ. 
- 0. årgang er blevet en del af et forskningsprojekt som hedder PLAYMORE, der handler om at undersøge 

hvorvidt fysiske aktiviteter (finmotoriske & grovmotoriske) kan øge progressionen for læse/skrive indlæring 
 

Udefra (bygninger // byråd // samråd // udvalg // mv.), herunder:  
Samråd 
Hans Henrik og Lotte orienterede fra Samrådsmødet ift. flg. tematikker:  

- Furesøs skoler – hvilke byggerier er der i gang rundt om i kommunen  
- Det er ikke klart endnu hvordan distriktsskellene skal sættes fremadrettet, samt hvordan opgaverne i 

øvrigt fordeles skolerne imellem. §17.4-udvalget er kommet med 10 anbefalinger, som bearbejdes 
yderligere i løbet af 2020. 

Byggeri 
- Der har været møde i byggegruppen og de endelige tegninger er godkend. Bestyrelsen 

indkaldes/orienteres løbende og v. behov. 
- Placering af genbrugsstationen ved stikvejen: AH orienterede om SOL’s forslag placering herunder 

parkeringsforhold/pladser, som er sendt til forvaltningen. 

3 Godkendelse af skolens 
og FFOens driftsbudget for 
2020. 

AH og CN gennemgik budgetterne for hhv. skole og FFO. Begge blev godkendte. 



4 Sigtelinjer for bestyrelsens 
arbejde og fokus de 
kommende år. 

Det blev besluttet at temaet omk. muligheder og udfordringer relateret til de tre fritidshjem i Solvangskolens 
distrikt skal drøftes og analyseres nærmere. Hvad gør det ved børns fritidsliv, indgåelse i fællesskaber og hvilke 
dilemmaer og benspænd afstedkommer det i skolekonteksten? Helt aktuelt er situationen omk. faldende 
børnetal en brændende platform, både ift. økonomi, konkurrencevilkår, men vigtigst et sammenhængende 
skoleliv fra 7-17. Jan efterspurgte større indsigt og forhistorie. Det blev derfor besluttet, at HH inviterer tidligere 
formand Klaus E. Olsen til næste møde for at give nuværende SKB den nødvendige historiske indsigt. Dette 
tema tages op på næstkommende møde. 

5 Afrunding og opsamling. AH udsender en reminder på Aula til alle forældre vedr. Elevernes dag d. 18. april. 

6 Personalesituationen. Uden for referat 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  


