
 

Referat fra skolebestyrelsens arbejdsdag d.21.3.2019, klokken 15.00-21.00: 

Deltagere: Tine, Karin, Susanne, Ole, Rikke M, Rikke T, Laila, Henrik, Mette, Brian, Michael, Kasper, Lærke, 

Nanna 

Afbud: Michael, Heidi 

15.00-15.05: Velkommen v. Ole 

 

15.05-15.35: Gennemgang/tilretning af skolens principper efter Karin har ændret layoutet v.Ole/Karin 

a. Principperne er godkendt, Karin sender endeligt resultat til HEH, derefter lægges den ud på 

hjemmesiden og alle andre principper fjernes. 

b. Princip for skolehjemsamarbejdet skal på et kommende bestyrelsesmøde. Der skal i princippet være 

fokus på kommunikation via Aula/telefon/mail fra skole til hjem og omvendt. 

 

15.35-16.50: Udarbejde beskrivelse af kontaktforældrerollen v. Ole 

a. Ole udarbejder udkast og sender til bestyrelsen. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde 

 

16.50-17.00: Orientering fra Samrådsmøde v. Karin  

a. Karin deltager i udvalg omkring ”en mere ensartet fordeling af elever og ressourcer i Furesø 

Kommune”. 

b. Ny skolechef Per Christensen blev præsenteret. 

c. Status på KIL-samarbejdet blev præsenteret. Der er stor tilfredshed med samarbejdet fra skolernes 

side. Karin bragte de generelle økonomiske prioriteringer på banen, og hvordan oprettelsen af KIL 

spiller sammen med de udfordringer som der er. 

 

17.00-17.45: Budget 2019 v. Henrik 

a. Henrik orienterede vedr. nye budgetudfordringer for skolerne i Furesø. Vi er også ramt på 

Stavnsholtskolen, og vil næste år skulle få ressourcerne til at række længere. 

b. Stavnsholtskolen etablere et hold, til at kunne hjælpe nogle af vores elever hurtigere i hverdagen, så 

de ikke skal vente på en visitationsproces inden de får hjælp. Der arbejdes pt. med at finde personale 

og lokale, så det kan etableres fra næste skoleår.  

 



17.45-18.00: Orientering om ny folkeskoleaftale v. Henrik  

a. Henrik orienterede  vedr. den nye folkeskoleaftale. Vi ønsker at implementere alle ændringer i det 

kommende skoleår. 

 

18.45-20.00: Vi skal arbejde med den røde tråd i specialområdet. Oplæg ved Laila om forventningerne til 

arbejdet.  

a. Der arbejdes i grupper i 45 min, derefter 30 min. Fremlæggelse. Der vælges en til at renskrive diverse 

input.  

b. Input sendes til Henrik 

 

20.00-20.10: Orientering om Idrætstalentlinjen. 10 min v. Kasper 

 a. Der er politisk opbakning til at fortsætte med idrætstalentlinjen 

 b. Kommende 7.i har pt. 18 elever og flere er på vej. 

c. Det går godt med idrætstalentklasserne på skolerne. Eleverne trives. 

20.10-21.00: Drøftelse af hvordan arbejdet med forældrehobby-banken udarbejdes? 

 a. Emnet tages op igen på et kommende bestyrelsesmøde 

 

 


