
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d.22.8.2019, klokken 17.30-20.00: 

Afbud: Kasper K, Heidi, Michael S, Rikke T. 

 

17.30-17.35: Velkommen v. Ole 

17.45-17.50:  Orientering om Farum Lilleskole orienteringsmøde v. Henrik 

Der er ikke nogen herfra der har ønsket at flytte til Farum Lilleskole.  Andre skoler er hårdere ramt. 

Lilleskolen har i alt indskrevet 45 elever. 

17.50-17.55:: Orientering om budget 2019  v.Henrik 

Budget 2019 ser ganske fint ud, vi vil samlet gå ud med et lille fornuftigt overskud.  

17.55-18.00: Aula v. Ole 

Aula kommer i uge 43, vores nuværende kommunikationsplatform intra lukker op til uge 42. Var det en 

idé at lave en workshop aften på skolen for dem der har brug for hjælp, evt. både morgen og aften. 

Bestyrelsen skulle sidde med og kunne her være lidt synlige på anden måde end de plejer.  Henrik vil 

sørge for at der er også er medarbejdere tilstede. Det skal være i uge 45-46. 

18.00-18.10: Konstituering af bestyrelsen v. Ole 

Bestyrelsen kontakter Morten, forældre i 9 E for at sikre at specialklasserækken  er repræsenteret i 

bestyrelsen.  

18.10-18.20: Ny møderække for komme skoleår v. Henrik 

Forslag: 25 sept her arbejdes der med årshjul, 21 nov, 16 dec, arbejdsdag 23 jan kl 16 til kl. 21, 24 feb, 

25 mar, 28 april, 26 maj + arbejdsdag d. 23 okt fra kl 16 til kl 21 og spisning 11 juni 2020. Ordinære 

møder er fra kl 17.30 til kl 20.  Møderækken er godkendt. Temaer til forældrearrangementet drøftes 

på samtlige møder. 

18.20-18.30: Fastsættelse af dato for forældrearrangement i maj og kort drøftelse af processen v. Henrik 

Mødedatoen fastsættes på mødet i 25 sept.. Alle forældrebestyrelses medlemmer har her mulighed for 

at fremkomme med forslag til  indholdet og afvikling  på/af forældrearrangementet.  

18.30-18.45:  Forældrebank v. Ole 

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

bestyrelsesmødet. 

Det blev besluttet ikke at arbejde videre med den fælles forældre hobbybank. 

18.45-18.55: Evaluering af skole-hjemsamarbejdet v. Ole 



Vi beholder 1.samtale som portfolio samtale, 2.samtale bliver en traditionel samtale,  3.samtale er 

igen en portfoliosamtale og  sidste skole-hjemsamtale bliver vis skole som sidste år. 

18.55-19.10: Diskussion af en generel omlægning af 6. klasserne - uanset elevtallet. Ole kommer med et oplæg 

Vi fastholder den struktur vi har nu og omlægger kun klasser efter behov.  Vi ser ikke en pædagogisk 

fordel i en generel omlægning af 6 klasserne for nuværende.  

19.10-19.20: Manglende tagrenovering  v. Michael  

Vores tag bliver af økonomiske grunde ikke renoveret i år og højst sandsynligt heller ikke i 2020. 

Politisk vil man gerne forsøge sig med en bredere løsning hvor også klimaet bliver tænkt ind. Helt 

konkret arbejdes der med en løsning hvor man ønsker at sætte solcelle paneler op samtidig med at 

taget bliver skiftet. Det har en indflydelse på færdiggørelse af sidste ombygning,  hvor vi blev lovet 

overdækninger ved FFOens ude areal.  Dette er nu endnu engang udsat. Karin italesætter 

problematikken på næste samrådsmøde. 

19.20-19.30: Bestyrelsens deltagelse i forældremøderne –hvad skal vi sige v. Ole 

Talepapiret har været brugt på de møder der har været afholdt.   

19.30-19.40 Orientering om høringssvar til budget v.Karin 

Der er lavet et fælles høringssvar fra skolebestyrelserne. 

Vores høringssvar bør sendes ud til alle forældre for at skabe større synlighed over bestyrelsens 

arbejde.  

19.40-19.50: Orientering om skrivelse fra bestyrelserne vedr. dagligdagen i skolerne v.Karin 

Karin har været med til at forfatte et brev om elevernes generelle hverdag, elevernes trivsel og 

inklusion.  Vi håber det kan være med til at skabe en forståelse opadtil om de udfordringer skolerne 

har i dagligdagen. 

19.40.19.55: Orientering fra: 

  Formanden 

  Medarbejderne 

Vi har fået en del nye medarbejdere og  medarbejderne er godt tilfredse omkring 

arbejdsmiljøet. 

  Ledelsen      

Vores økonomi ser fornuftigt ud, vi laver nyt musiklokale med nye instrumenter, 

billedkunst er blevet malet og får nye møbler, PLC er ligeledes nytænkt det renoveres 

og males og der bliver opsat nye møbler, reoler, og en pyramide for at etablere et nyt 

læringsrum. Der er også købt nye møbler til en del af personalerummet 

I forhold til kantinekøkken, udekøkken har vi ikke modtaget midler fra de fonde vi har 

ansøgt. 



Der opstartes et projektforløb i forhold til de nye skole-hjem samtaler. Vi har startet et 

samarbejde op med et eksternt konsulentfirma. Lene Heckmann.   

Elevrådet starter op i næste uge. 

19.55-20.00 Evt.  

Karin og Henrik sidder i en arbejdsgruppe som kigger på daginstitutions og 

skoledistrikter, der er nogle demografiske udfordringer i bl.a værløse. 

Kunne vi overveje at have årsprøver i 8 klasse. Karin. 

Henrik har punkter fra tidligere møder som ikke har været behandlet endnu. Han 

sørger for at de kommer på dagsorden. 

 

 


