
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
Referat  
Møde nr. 87 
Onsdag d. 22. august 2018  
Deltagere:  
Forældre: Marie, Chris, Nasim, Lisa, Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke 
Personale: Stine, Suzan.  
Ledelse: Pia og Louise. 
Elevråd:  Pauline, Malte (supl.) 
Gæster: Mette Rindung, ny afd.leder 
Afbud: Janne (leder), Thomas (forældre), Andreas (elevråd) 
 

1.  Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Ordstyrer: Julie 
Referat: Louise 
Referatet blev godkendt 

2.  Velkommen til Mette 
Mette er tiltrådt 1. august som indskolingsleder for 0.-2. årgang. Mette kommer fra en stilling 
som skolekonsulent i Frederiksund Kommune. 

3.  Konstituering  
Formål og resultat: at få konstitueret den nye bestyrelse. 
Bestyrelsen blev konstitueret uden valg. 

 Formand: Rasmus 

 Næstformand: Julie 

 Repræsentant til Samrådsmøder: Julie (Marie som sup.) 

4.  Deltagelse på forældremøder 
Formål og resultat: at få fordelt hvem der deltager på hvilke årgange. Få samstemt 
bestyrelsens oplæg på forældremøderne. 
Rasmus udarbejder et talepapir, som danner grundlag for deres taletid på forældremøderne.  
0. årg.: 6. sep. Nazim, Katrine 
1. årg.: 4. sep. Chris, Rasmus 
2. årg.: 13. sep. Lisa, Vibeke 
3. årg.: 13. sep. Katrine, Rasmus 
4. årg.: 28. aug. Marie, Vibeke 
5. årg.: ? Rasmus, Marie, Katrine 
6. årg.: 2. okt. Katrine, Rasmus 
7. årg.: 23. aug. Julie 
8. årg.: 4. sep. Julie, Vibeke 
(9. årg.: 28. aug. + anden dato)  

5.  Samrådsmødet hvem deltager  
Formål og resultat: Forberede mødet ved at gennemgå dagsorden – og tale om 
opmærksomhedspunkter.  
Bilag: Dagsordnen til samrådsmødet. 
Under digitaliseringsstrategien noterer Julie opmærksomhedspunkter, som vi efterfølgende 
drøfter i bestyrelsen.  

6.  Politiske arbejdsprogram 
Formål: at få indblik i programmet og hvordan vi vil arbejde med det i skolebestyrelsen 
Bilag: programmet er sendt ud før ferien i mailen med referatet. 
Det nye byråd har udarbejdet et politisk arbejdsprogram for valgperioden 2018-2021 med 
fokus på stærke fællesskaber: Fortsat Fremgang for Furesø. 
Pia fortalte om arbejdsprogrammet i sammenhæng med det fælles kommunale læringssyn på 



                                                                                                                          

 

 

0-18 års området.  
Det politiske arbejdsprogram lægger op til et mere tværfagligt samarbejde mellem de 
forskellige centre.  Vi drøftede programmet og fandt opmærksomhedspunkter, vi vil arbejde 
med i bestyrelsen, der sættes ind i vores årshjul. Se punkt 7. 

7.  Årshjul 
Formål og resultat: at få udarbejdet bestyrelses årshjul i forhold til indhold på møderne samt 
hvad der skal føres tilsyn med hvornår. 
Bilag: Sendt ud før ferien med referatet. 
Med udgangspunkt i det politiske arbejdsprogram ønsker bestyrelsen at behandle følgende 
punkter: 

 Holistisk læringssyn (”De trekantede børn” og inklusion) 

 Budget og høringssvar 

 Forretningsorden (herunder digital platform til bestyrelsens arbejde, mødeform m.m.) 

 Sundhed (motion, bevægelse, kost, rygning) 

 Digitaliseringsstrategi (mobilpolitik) 

 FN’s verdensmål 

 Orientering om afgangsprøver 
Arbejdet med det konkrete årshjul udarbejdes på det kommende møde.  

8.  Budget 2019 
Formål: At give bestyrelsen indblik i processen for budget 2019.  
Budgetforslaget kan ses på kommunes hjemmeside. 
Man finder informationer under ØKU og USU. 
Opmærksomhedspunkt på ØU2 USU og UDF 2 der omhandler besparelser på ledelse og 
oplægning af PPR og specialundervisning. Julie, Rasmus og Pia mødes og gennemgår 
budgettet inden samrådsmødet.  
Processen for budgetbehandling i kommunen blev gennemgået.  
https://webmail.furesoe.dk/OWA/redir.aspx?C=cwt9O1JhPWwrKnS8tShVK8RjXcM_Fq4O3O7
qF7fUxXDDAkkd0QjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.furesoe.dk%2fKommunen%2fOekono
mi%2fBudgetter%2fBudget2019 

9.  Information fra:                                                                                   
a. Elevråd Der afholdes elevrådsmøde i den kommende uge. 
b. Personale Vi er kommet godt fra start og det mærkes, at ledelsen er fuldtallig. Der har 
været udfordringer med varme. Der er travlt både i skole og FFO.  
c. Ledelse Er kommet godt fra start som fuldtallig. Havde en god modtagelse af vores 0. 
klasser 1. skoledag og en spændende trivselsdag, hvor alle elever sad pænt og lyttede. Delen 
på trivselsdagen med elev til elevlæring var igen en succes.  
d. Forældre Sammenlægningen af klasserne på nuværende 6. årgang opfattes som en god 
proces.  

10.  Eventuelt 
Hvis ikke man deltager i Skolebestyrelsernes seminar d. 14. og 15. september, giver man 
besked til Pia på mail eller telefon.  

11.  På gensyn d. 18. september kl. 18:00 
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