
 

Referat til skolebestyrelsesmøde d.23.5.2019, klokken 17.30-22.00: 

17.30-17.35: Velkommen v. Ole 

17.35-17.45:  Orientering om forældremøde vedr. klassesammenlægning v. Henrik 

Henrik orienterede om en overvejende positiv proces, hvor der selvfølgelig har været en naturlig bekymring. Processen 

kører efter planen, og de nye klasser er lavet og ude til eftersyn hos forældrene inden endelig offentliggørelse. Næste 

bestyrelsesmøde tages punkt op omkring klassesammenlægninger fremadrettet. 

17.45-17.55:  Orientering om Farum Lilleskole orienteringsmøde v. Tine 

Tine orienterede om Farum Lilleskole som åbner efter sommerferien i lokaler i Farum Arena. Det bliver med under 50 

elever. 

17.55-18.05: Vores nye PLC v. Henrik 

Henrik præsenterede arkitekttegningerne af det nye PLC. Det har været en rigtig god proces vi har haft med 

medarbejderne ift. få designet det nye PLC, og vi glæder os se det blive til virkelighed i løbet af dette skoleår. 

18.05-18.15: Måske vores nye køkken v. Henrik 

Henrik præsenterede arkitekttegningerne af det nye skolekøkken. Fondsøgning er netop sendt afsted. 

17.55-18.15:  Godkendelse af ”Princip for samarbejde mellem special- og almenområdet” v. Ole 

Efter en rettelse af enkelte stavefejl og et par omformuleringer blev princippet godkendt. 

18.15-18.45:  Forældrehobbybank v. Ole 

Ole har lavet et oplæg til hvordan vi kommer videre med forældrehobbybanken som præsenteres på 

bestyrelsesmødet. 

Efter en drøftelse, blev bestyrelsen enige om at spørge lærerne om de har interesse for Forældrehobbybank. Ole laver 

skrivet. 

18.45-19.00 Elevpræsentation af AULA v. Eleverne 

Udskydes til næste møde 

19.00-19.05 Kort status på Aula v. Henrik 

Aula opstart er rykket til uge 43. 

19.05-19.10 Suppleanterne indtræder som medlemmer v. Ole 

Laila udtræder af bestyrelsen. Vi takker for hendes store indsats for skolen. Tine indtræder som suppleant på pladsen i 

bestyrelsen.  

Vi kigger på fordeling af opgaver på førstkommende møde efter ferien. 

19.10-19.20 Ny næstformand – herunder den eksterne del af formandskabet v.Ole 



19.20-19.30 Repræsentant for E-klasserne. v. Ole 

19.30-19.40 Rekruttering af suppleanter og nye medlemmer v Ole 

19.40-19.45: 1. møde efter sommerferien –vi skal nå at lave høringssvar. v. Ole  

19.40.19.55: Orientering fra: 

  Formanden 

  Medarbejderne 

  Ledelsen 

”Det lille hold” folder blev uddelt og præsenteret til bestyrelsen. 

Vi har en opsigelse og har fået ansat en række dygtige lærere til kommende skoleår start. 

Forældremøder i kommende skoleår – og skolebestyrelsesmedlemmet der deltager på mødet: (tidspunkter udmeldes 

snarest) 

0 årgang: 3. sep.– Tine deltager 

1 årgang: 3. sep.– Tine deltager 

2 årgang: 4. sep. – Ole deltager 

3 årgang: 22. okt. – Michael deltager 

4 årgang: 4. sep. – Ole deltager 

5 årgang: 4. sep. – Ole deltager 

6 årgang: 19. aug. – Rikke deltager 

7 årgang: 19. aug. – Rikke deltager 

8 årgang: 20. aug. – Tine/Mette/Susan deltager 

9 årgang: 20. aug. – Tine deltager 

  Eleverne 

Vi har talt med kantinen ift. hvem der skal stå der næste år. I gang med overlevering til formandskabet for det 

kommende år.  

 

19.55-20.00 Evt.  

Første møde efter sommerferien – torsdag d. 22. aug. Kl. 17:30-20:00. 

 

 


