
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
 
Møde nr. 90 
Onsdag d. 22. november 2018 kl. 18.00 – 20.30 i personalerummet 
Der serveres et let måltid til mødet.  
 
Deltagere:  

Forældre: Marie, Chris, Nasim, Lisa, Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke 
Personale: Stine, Suzan.  
Elever:   Andreas 9.a og Malthe 
Ledelse: Janne Louise og Pia. 
Afbud: Julie og Lisa 

Pkt.  Tentativ 
tidsplan 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Referat er godkendt. Der er punkter på dagsorden der udskydes til 
senere møder 

18.00 
5 min 

2.  Orientering 
- ledelse. Der ansættes en afdelingsleder til Furesøskolen og X-sporet, 
samt 2 inklusionskoordinatorer til 0.-5., 6.-9. 
- personale 
- elever. Elevrådet har været til årskonference 
- forældre. Der afholdes årsmøde i Skole og Forældre den 24. og 25. 
november. Vi har desværre ikke fået invitationerne. Rasmus vil forsøge 
at følge op på mødet.  
 

18.05 
20 min 

3.  Orientering om sammenlægning med Furesøskolen og ændringer på 
Lyngholm. 
Furesøskolen har fået ansat en ny daglig leder pr. d. 1-1 2019 

18.25 
15 min 

4.  Princip for mobiltelefoner og elektroniske enheder 
 
Formål: Drøftelse af principper for mobiltelefoner og elektroniske 
enheder på Lyngholmskolen. Nedsættelse af skrivegruppe, der 
udarbejder udkast til kommende bestyrelsesmøde 
 
Bilag:  
- Eksempler på principper for mobiltelefoner 
- Oplæg fra Chris om unges brug af mobiltelefoner 
- for og imod mobil-fri skole 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Chris, Marie, Katrine og 
Louise til udarbejdelse af et forslag til retningslinjer for brug af 
mobiltelefoner. 

18.40 
60 min 

5.  Indledende drøftelse om inklusion 
 
Formål:  Har vi en fælles forståelse, af hvad vi mener inklusion dækker 
over? Hvad savner vi en afklaring på ift. Inklusion? 
 
Bilag:  
- Eksisterende principper 
- Furesøs Børne og Ungepolitik (se side 12) 

19.40 
20 min 



                                                                                                                          

 

 

 
Punktet udsættes 

6.  Årshjul, herunder punkter til kommende møder 
 
Formål: Gennemgang af årshjulet, og fastsættelse af punkter, som 
medlemmer af bestyrelsen ønsker behandlet på kommende møder 

20.00 
5 min 

7.  Eventuelt 
Janni stopper som afdelingsleder d. 30-11 2018. 

20.05 
5 min 

8.  Tak for i dag 
  

20.15 

 


