
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
 
Referat nr. 85 
Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 18.00 – 20.30 i personalerummet 
Der serveres et let måltid til mødet.  
Deltagere: Forældre: Anne, Helen, Karina, Julie, Mette, Vibeke og Thomas. 
Personale: Maria, Suzan. Ledelse: Janne Louise og Pia. Elever: Alexandra  
Fraværende: Anne, Karina, Vibeke, Thomas og Alexandre. 

 Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Referent: Janne 
Ordstyrer: Julie 
Dagsorden. Vi skal sende budgettet til næste gang, så det kan godkendes. 
Punktet om tilsyn med øvrige principper udgår, da det blev gennemgået 
sidst. 
Rettelser til referat. 

18.00 
5 min 

 Fast punkt: Nyt fra Samråd V/Thomas og Julie (Orienteringspunkt)  
Formål og resultat: Orientering  
Der har ikke været møde. 
 
Anbefalinger til styrkede læringsmiljøer og overgange i Furesø kommunes 
skolevæsen, ønskes gennemgået på et kommende møde. 
 
Placering af Furesøskolen diskuteres politisk i juni. 
 

  

18.05 
10 min 

 Valg til skolebestyrelsen V/ Pia (Orienteringspunkt) 
Formål og resultat: Statusopdatering på den nye skolebestyrelse 
Vi har fået ny bestyrelse.  

18.15 
10 min 

 Tilsyn med øvrige principper: Læringscafe, bevægelse og idræt. 
 v/Pia og Louise (diskussionspunkt) 
Formål: Ledelsen formidler skolens arbejde med principperne – 
fortsættelse fra sidste møde 
Resultat: Tilsyn udført 
Udgår 

18.20 
20 min 

 Plan for tilsyn med øvrige principper: Evalueringskultur og Den  

gode varierede skoledag v/ alle (diskussionspunkt) 

Formål og resultat: Udarbejde en plan for hvordan og hvornår tilsyn 

af disse principper skal foregå. 

Vi diskuterer, hvordan vi fører tilsyn med punktet.  

Den nye bestyrelse beslutter hvordan der arbejdes med principperne 
fremadrettet og hvordan der føres tilsyn. Det føres ind i årshjulet. 

18.40 
30 min 



                                                                                                                          

 

 

 

 
 
Med venlig hilsen Janne Larsen 

 Evaluering af kontaktforældremøde v/Louise, Vibeke og Mette 

Formål og resultat: Status på det materiale vi indsamlede og et 

fremadrettet arbejde med kontaktforældrene. 

Det fremlægges hvad udvalget har fundet frem til. Se bilag. 

Der skrives et brev med tak for input, sammen med folder over hvad 

kontaktforældre skal arbejde med. 

I nyt skoleår holdes kontaktforældremøde. 

19.10 
30 min 

 Information fra:                                                                                   
a. Elevråd. Ikke til stede. Der har været afholdt “Hør om elevrådet” ved to 
elever. Der er valg til elevrådet inden sommerferien. 
b. Personale. 8. Årgang har vundet Furesø Film Class. Featureugen gik 
godt. Vi har fået alle førskolebørn. De nye børn har d. 23.-24. og 25. maj 
skoledage. Vi har stadig ikke køkken, og har ikke haft det siden d. 31-1. 
c. Ledelse. Mikkel stopper d. 31-5 efter 23 år på Bakkehuset. Janne bliver 
afd. leder af FFO1. Skolen søger ny leder, hvis der gives tilladelse. I 
forbindelse med fagfordeling, er der lavet rokader i nogle team. I uge 22 
og 23 besøg af velfærdsdirektør og udvalgsformand. 
Der gives intro til Guided Reading. 
Der er proces og guide for dataforordningen for både personale og 
forældre. Vi bliver pilotskole for Acadra. 
d. Forældre. Der opfordres til at kikke på hvad der sendes på mail til 
forældre. 

19.40 
30 min 

 Eventuelt 20.10 

 Tak for i dag  20.30 


