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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 
Hans Henrik Lomholt // // Berit Hjort Bek // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing Kristensen // Charlotte Rømer 
Engel // Anna Preston (supp.) // Jan Nikolai Kristensen (supp.) 
 
Elevråd: 
Niels Thorn // Johan Ziegler 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen (kom 18.40, pga. kursus)  // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll (gik 19:10) // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Anna Preston  / Peter-Johan Raasø // Peter Albert Rovang //  
 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:   
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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. 

Ref. godkendt.  

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

Elevråd 
Der bliver plantet et gult ’Kinesertræ’ mellem børnemiljøet og ungemiljøet. Det blomstrer fra juli til august 
Der er blevet lavet en ’postkasse’ – Et forslag fra postkassen handler om, at eleverne synes at lærerne bruger for 
meget kopipapir. På næste elevrådsmøde skal der tales om, hvordan man kan hjælpe lærerne med at bruge 
mindre papir. Papirautomaterne på toiletterne går for let i stykker. AH taler med pedellerne omkring at få dem 
fixet. 
 
FFO 
Med baggrund i beslutningen om at udskyde byggeprojektet, har skolen/forvaltningen sendt en orientering til 
personale og forældre. Vi følger processen videre herfra. 
 
Nyt fra afdelingerne 
Hele skolen har været på pædagogisk weekend. Fokus var på ’Den gode undervisning’ herunder den gode 
opstart på timen. Vi skal øve os i at lave observationer og feedback ift. vores undervisning, som ét middel til målet 
(kerneopgaven) under det professionelle læringsfællesskab (PLF). 
 
Udefra (bygninger // byråd // samråd // Udvalg // mv.)  
- Dialog om problematikken omkring for mange cykler parkeret i skolegården. Elevrådet vil gerne tage det op 

på næste møde ift. om de ældre årgange kan hjælpe med at ’støtte’ børnemiljøet i at parkere de rigtige 
steder evt. i ’Kampagne-perioder’. 

- Formanden orienterede kort om budgetaftale Der foreligger ikke en endelig plan for udmøntningen af 
budgetaftalen. Vi følger processen. 

- Status på skoleklokke udgik da Peter Rovang havde meldt afbud 
- Charlotte orienterede om hendes deltagelse på den kommunale læringsfestivalen. Oplæg fra Lene 



Tanggaard omkring Dannelse. Vi skal tale Dannelse (værdiorienteret) i stedet for læring (målorienteret). 
Drivkraften for de fleste er at indgå i et fællesskab. Forskellige workshops fra de 7 skoler og FFO’er under 
temaet ’Dannelse’ herunder Furesø Kommunes Fælles Læringssyn. 

 
Andet  
- Pedellen (Jan) er gået på pension. Det betyder, at der ikke er en ansat til fordele mælken længere – hvad 

gør vi? Tages evt. op på det næstkommende møde.  
- Kvalitetsrapport  nyt format vedtaget i Furesø Kommune. Vi skal levere via film og billeder. Deadline er 

medio november. Berit og Jan deltager i et klip omkring 1. skoledag. Hans Henrik deltager i et klip omkring 
SKB. 

3 Princip vedr. 
mobiltelefoner 

Drøftelse og argumentationer bordet rundt. Der er blevet stemt om nedenstående to scenarier:  
1. Mobilfri skole - hele skoledagen  fik 6 stemmer  
2. Ingen mobil fra 0.- 6. årg, men mobiltelefoner for 7. -9. årg. i pauserne  fik 3 stemmer  

// 1 stemte blankt. 
Der var flertal for scenarie A. 

 
Beslutningen gælder skoleåret ud (2019-2020). Inden ”mobilfri skole” vil blive iværksat (forventeligt pr. 1. januar 
2020), vil skolens ledelse, i tæt dialog med medarbejderrepræsentanter i MED og elevråd, udarbejde en proces 
for den praktiske implementering. Følgende skal være på plads:: 

- hvordan eleverne kan betale ved køb i kantinen.  
- der skal anskaffes mobilhoteller til klasserne. 

- hvordan evaluerer vi princippet? 
 
Vi evaluerer beslutningen på det sidste SKB-møde inden sommerferien. En kort, første kommunikation til elever, 
forældre og personale omkring princippet og den relaterede proces kommer ud med nyhedsbrevet inden 
efterårsferien. 

4 Proces vedr. nye 
principper – hvad gør vi 
herfra, hvor vi står? 

Pga. tidsoverskridelse blev dette pkt. 4 kun behandlet som en kort introduktion. Til næstekommende møde bedes 
alle i SKB have læst de uddelte bilag  (også vedhæftet her) ift. hvad en skolebestyrelse skal træffe beslutning om 
jf. §44. 
 
Refleksion inden næste møde:  

Hvordan kan vi ud fra §44 evt. gruppere og skabe et bedre overblik over skolens principper? 
5 Afrunding og opsamling. Mødet blev afholdt i en god og åben form, men vi sluttede ca. 5 minutter senere end planlagt.  

6 Personalesituationen. Intet 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  
 
 

 


