
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
Referat 
Møde nr. 91 
Onsdag d. 11. december 2018 kl. 18.00 – 20.30  
Deltagere:  

Forældre: Chris, Nasim, Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke 
Personale: Stine, Suzan.  
Ledelse: Janne Louise og Pia. 
Afbud: Andreas, Marie, Pauline 
 

Pkt.  

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden blev godkendt. 
Referat sættes til godkendelse på det kommende møde.  
Referent: Louise 

2.  Orientering 
- ledelse: 
Vi har ansat en afdelingsleder til Furesøskolen og en inklusionskoordinator. Begge 
tiltræder 1. januar.  
Pia gav en kort opfølgning på episoden om den psykisk syge mand, der slog en af vores 
elever.  
- personale 
Personalet glæder sig til at ledelsen bliver fuldtallige og inklusionskoordinatorerne 
tiltræder.  
FFO glæder sig over deres nyansatte pædagog. Der er kommet græs på legepladsen. 
- elever 
Information om arbejdsgrupper og morgensamlinger. 
- forældre 
Der er kommet ny formand for skole og forældre.  

3.  Flytning af Furesøskolen til Tivolihuset 
Formål: Orientering om flytningen og afdelingen 
Pia informerede om artiklen i Furesøavis og reaktionerne på denne.  
Lyngholmskolen overtog ledelsen af Furesøskolen d. 1. november og er ved at ansætte 
medarbejdere til de vakante stillinger. Planen er, at de flytter ind i Tivolihuset 1. 
august 2019. Pia informerede om processen frem mod flytningen og vil løbende 
orientere Skolebestyrelsen. Opmærksomhed på kommunikationen omkring flytningen 
til forældre på skolen.  

4.  Indledende drøftelse om inklusion 
Formål:  Har vi en fælles forståelse, af hvad vi mener med inklusion? 
Bilag:  
- Furesøs Børne og Ungepolitik (se side 12) 
Pia indledte punktet med at rammesætte skolens vision om, at alle børn skal 
inkluderes i et fællesskab, hvorfor vi vil være en børneparat skole. Vi laver skole, for de 
børn vi har og er nødt til at kigge på, hvordan vi får flere læringsmiljøer, der er 
inkluderende læringsfællesskaber. Alle børn har brug for noget, for at være en del af 
fællesskabet. Vi arbejder kontinuerligt på at udvider fællesskabsbegrebet. 
Forældrerepræsentanterne oplever, at skolen er langt ift. den gældende vision, 
holdning og tilgang på området.  
Drøftelserne gik på hvordan bestyrelserne kan føre tilsyn med området. Bestyrelsen er 
optagede af, at der kontinuerligt er fokus på dette tema.  



                                                                                                                          

 

 

5.  Princip for mobiltelefoner og elektroniske enheder 
Formål: Videre arbejde med et princip for mobiltelefoner og elektroniske enheder 
Bilag:  
- Udkast eftersendes 
Arbejdsgruppen fremlagde deres udkast. Det bliver justeret til, så formuleringerne 
peger på den ønskede adfærd og med fokus på begrebet ”digitale enheder”. 
Bestyrelsen opfordres til at sende eventuelle rettelser til arbejdsgruppen inden 
kommende møde. 

6.  Skolebestyrelsens arbejde 
Formål: drøftelse af bestyrelsesarbejdet efter det første halve år 
Tilbagemeldinger fra bestyrelsen: 

 Oplevelse af, at det er blevet lettere at bidrage på møderne og mindre 
indforstået sprog.  

 God form på møderne. 

 Godt med bilag som forberedelse til møderne, men overvej omfanget og tiden til 
at læse det.  

 Ønske om at alle bidrager. 

 Velfungerende arbejdsgrupper. 

 Opmærksomhed på, hvordan suppleanterne inddrages.  

 Opmærksomhed på at invitere Regnbuen og specialtilbuddene med i vores 
drøftelser 

 Positivt med en midtvejsevaluering. 
Det blev aftalt, at vi tager punktet op ca. hver halve år. 

7.  Årshjul, herunder punkter til kommende møder 
Formål: Gennemgang af årshjulet, og fastsættelse af punkter, som medlemmer af 
bestyrelsen ønsker behandlet på kommende møder 
Bestyrelsen drøftede mulige justeringer i årshjulet og historik omkring tilsynsopgaven i 
den tideligere bestyrelse. Julie og Rasmus udarbejder en oversigt over tilsyn og 
fremlægger det på kommende møde. Opmærksomhed på budget og trafik i årshjul.  
Rasmus retter årshjulet til. 

8.  Eventuelt 

9.  Tak for i dag 
  

 


