
 

Referat afl skolebestyrelsesmøde d.24.4.2019, klokken 17.30-20.00: 

1. Velkommen v. Ole 

 

2. Status på forældredag d.8. maj v. Ole  

a. Der blev vidensdelt om oplægsholdere til d. 8. maj.  

b. Ole sender sedler til Henrik som sørger for de bliver distribueret ud til klasserne. 

 

3. Godkendelse af §16b ansøgning til specialklasserne v. Henrik Se bilag.  

a. Bestyrelsen godkendte ansøgningerne., som nu sendes til forvaltningen. 

 

4. Klassesammenlægning som en konsekvens af økonomien v. Henrik 

a. Henrik udarbejder tidsplan til bestyrelsen.  

b. Den involverede årgang inviteres til et forældremøde 

c. Der blev udtrykt ønske om en evaluering blandt forældre og elever af klassesammenlægningen på 

9.årgang. 

 

5. Status på fagfordeling og herunder ansættelser og deltagelse på samtaler v. Henrik 

a.  Der er dannet årgangsteams for kommende skoleår – med forbehold for opsigelser, barsler o.lign.. 

Nogle skoler skal reducere i medarbejderstaben. Det skal vi heldigvis ikke. Vi har fået en frivillig 

overflyttelse til posten som idrætstalentkoordinatorfunktionen. Derudover har vi lavet 4 

stillingsopslag. 2 lærere til Børnemiljøet, og 2 lærere til specialområdet. Man kan som forældre først 

forvente at kende lærere og skemaet lige op til sommerferien. 

. 

6. Kontaktforældrerollen, drøftelse af forslag og aftale den videre proces.  v. Ole  

a. Drøftelse af forslag om kontaktforældrerollen. Rettelser og tilføjelser blev gennemgået. Ole laver en 

flyer. Folderen bliver drøftet på kommende møde med kontaktforældrene. 

 

7. Den røde tråd i specialområdet (oplæg samt drøftelse af den videre proces)  

a. Målet er at skolen gerne skulle sikre at specialklasserækkerne bliver en naturlig del af hele skolens 

hverdag.. Oplægget v. Laila blev drøftet og tages op igen på kommende bestyrelsesmøde.  

b. Annette Larsson inviteres til næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Forældrehobbybank – hvad er næste skridt. v. Ole Ole laver udkast og punktet udskydes til næste gang. 

 

9. Status på AULA v. Henrik  

 

a. Henrik informerede om opbygningen af Aula.  

b. Både personale og forældre skal forberede sig på at vi ikke er helt velkørende i uge 33. 

 

10. Orientering fra: Formanden 

  Medarbejderne 

  Ledelsen 

  Eleverne 



punkter til kommende møder:  Forældrehobbybanken 

Den røde tråd i specialområdet 

Skolebestyrelsens principper. 

Status på funktionsstillingen mellem Furesøgaard og Stavnsholtskolen 


