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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
       

DATA OM MØDET 
DATO: 09.09.19 

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 // // Berit Hjort Bek // Peter Albert Rovang // Henrik C. Larsen // 
Lotte Hassing Kristensen 
 
Elevråd: 
Niels Thorn 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Charlotte Rømer Engel // Anna Preston (supp.) // Jan Nikolai Kristensen (supp.) 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Johan Ziegler 
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REFERENT: Camilla Nørreskov 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

- Ingen justering til dagsorden og ref. godkendt 
 
Følgende skal følges op på hjemmesiden 
- Forretningsorden for 2019-20 er godkendt d. 9.9.  
- Niels skal have sit navn på hjemmesiden i stedet for Rebekka. 
- Feriekalenderen passer ikke 

  
Mobilprincip 
- Jakob orienterede om processen. Med afsæt i bestyrelsens udkast har Jakob og Andreas udarbejdet et nyt 

forslag. Det aftales at dette udsendes til medarb. Jakob indsamler inputs fra medarb. og fremsender til Berit. 
Andreas fremsender udkastet til SKB. Berit modtager inputs fra alle, senest 19. september. Princippet tages 
derudover op på næstkommende elevrådsmøde den 8. oktober og eventuelle inputs herfra indgår i de 
forventeligt afsluttende drøftelser om princippet på SKB-møde 9. okt.  

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

Elevråd 
- Niels orienterede fra Elevrådet m. afsæt i udsendte ref. fra skoleårets første elevrådsmøde. Solvangskolen 

har vundet 2500 kr. i konkurrencen omkring indsamling af skrald. Elevrådet har peget på at købe et træ til 
skolegården for pengene. 

FFO 
- Solvang FFO har holdt en rigtig fin høstfest. Forældrenes feedback var bl.a. at det var dejligt, at det var 

”nede på jorden” og at børnene selv var med til at ’køre’ boderne. Hønseskidning var en stor succes ligesom 
kagekonkurrencen skabte stor spænding og ikke mindst glæde. 

- Igangsættelsen af FFO-byggeriet er forsinket 3 uger. Aktuel forventet startdato er omk. uge 44.] 
 
Nyt fra afdelingerne 
- Ledelsen, TR og mentorerne har holdt opstartsmøde med alle nyansatte. Generel tilfredshed og glæde 

omkring det at være startet på Solvangskolen. 
- Skolens fødselsdag blev fejret med stor succes – Solvangsangen understøtter fællesskabsfølelsen 
- Basis på SOL, STA og LVS har startet et samarbejde med Kvickly. Projektet skal handle om sund mad og 

madspild, hvor bl.a. spejderne og skolelandbruget er med. Sluttes af med fællesspisning på Bytorvet d. 
11.6.2020. Forældre og børn laver maden. 



- Skolefodbold – der er et ønske om at det bliver tydeligere hvordan piger kan deltage. Mikkel (MN) kan 
kontaktes med spørgsmål. 

 
Møde i trafikudvalget  
- Peter Raasø har været til møde i trafikudvalget og orienterede herfra. Solvangskolen har 550.000 kr. til 

forbedring af trafikforhold. AH og Peter sætter sig sammen og kigger på hvilke forslag, der kan give mening 
også ift. nybyg af FFO og indflytning af Kildehuset i Bifrost-bygningen. AH og Peter deltager på borgermødet 
d. 22.10. 

 
§17.4 udvalg vedr. skoledistrikter 
- Formanden orienterede. Rådgivende arbejdsudvalg for skole- og dagtilbudsdistrikter sat i gang af byrådet 

 bedre balance ift. at løse de udfordringer der er i Furesø Kommune. Næste møde er d.16.9. Her skal der 
arbejdes videre med de udfordringer, der er på de forskellige skoler – børn der er særligt udfordrede, 
socioøkonomiske faktorer mv. Der arbejdes på at komme med nogle anbefalinger og konkrete forslag der 
kan sikre en mere ensartet fordeling af opgaverne. Det ønskes bla.at sikre gode overgange mellem 
børnehaver FFO  skole. Der er førstebehandling i december. Borgermøde d. 28.10. – alle med 
interesse opfordres til at deltage. Der bliver arbejdet i workshops med nogle af de tematikker som udvalget 
er kommet med henblik på at kvalificere/forbedre forslagene. 

 
Møde med forvaltningen vedrørende inklusion/fællesskaber jf. brev til udvalgsformanden 
- Formanden orienterede. Forvaltningen har taget pænt imod skrivelsen fra Kommunens Skolebestyrelser til 

USU-formand Henrik Poulsen, og der fornemmes fremdrift i processen med at finde gangbare løsninger på 
de udfordringer, som folkeskolerne i Furesø oplever i hverdagen. HH deltager i samrådsmøde torsdag d. 
12.9., hvor dette bl.a. er på dagsordenen. 

 
Status på skoleklokke 
- Peter Rovang er i gang med at indhente tilbud på frikvartersklokke til skolen. 

3 Solvangskolens strategi 
2019-22.  

Andreas orienterer. SKB inddrages/orienteres løbende. 

4 Forældrevejledning (Pjece 
fra CDS – se bilag). 

HH bringer vores kommentarer videre til samrådsmødet d. 12.9. 

5 Afrunding og opsamling. CN gennemgik ref. og mødet blev hævet 5 min. før tid  
 

6 Personalesituationen. Ikke relevant på mødet. 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  
 
 

 


