
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
REFERAT 
Møde nr. 93 
Onsdag d. 21. februar 2019  
Deltagere:  

Forældre: Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke 
Personale: Stine, Suzan.  
Elever:  Pauline 8.b, Malte 9.a 
Ledelse: Janne Louise og Pia. Eva deltager under de første fire punkter. 
Afbud: Chris, Nasim, Thomas 
 

Pkt.  

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde 
Dagsorden og referat godkendes efter justeringer på rækkefølgen i dagsordenen. 
Referent: Louise 

2.  Skole-hjem-samarbejde 
Formål: Drøftelse af skole-hjem-samarbejde på Lyngholmskolen 
 
Pia og Louise fremlægger ledelsens tanker om et styrket skolehjemsamarbejde 
kommende skoleår inden for følgende form: 

 Et forældremøde 

 To skolehjemsamtaler (kl. 12-19) 

 To forældrearrangementer (kl. 16-19) 
 
Opmærksomhedspunkter fra bestyrelsen: 

 Den medarbejder der sidder med til samtalen skal kende eleven godt.  

 Der efterspørges noget feedback fra lærerne som en inkluderende del af 
samtalen. 

 Opmærksomhed på hvordan personalet klædes på til opgaven.  

 Opmærksomhed på hvordan forældrene får indblik i elevens testresultater.  

 Dialog skal forstås som elevens fremlæggelse som medarbejderne kobler sig 
på med nysgerrige spørgsmål og fletter deres evaluering af eleven på i et 
ressourcesyn.  
 

Ovenstående kan folde sig ud inden for principperne på området og bestyrelsen 
bakker op om det videre arbejde med en fornyet version af skolehjemsamarbejdet. 
Bestyrelsen ønsker at holdes orienteret undervejs i processen.   

3.  Beslutning om konvertering af timer 
Formål: Jf. folkeskoleloven skal bestyrelsen ansøge kommunen om konvertering af 
understøttende undervisningstimer til fagtimer. 
 
Ledelsen beder om bestyrelsens opbakning til at konvertere to timer om ugen fra 4.-
9. årgang kommende skoleår for at få flere ressourcer til holddeling i fagene. 
Desuden ønsker ledelsen at implementere undervisningsministeriets justeringer 
inden for timefordelingen i fagene allerede fra skoleåret 2019/2020 i stedet for at 
vente til august 2021. 
 
Bestyrelsen drøfter forskellige perspektiver på den konverterede tid.  
Bestyrelsen bakker op om begge forslag, men ønsker at kommende 3. årgang 
bibeholder timetallet i dansk. 



                                                                                                                          

 

 

4.  Økonomi 
Formål: Godkende regnskab og budget 
Bilag: 
- regnskab for 2018 og budget for 2019 
Vi gik ud med et overskud i 2018 på driften men et underskud på løndelen. Samlet 
set gik vi ud med et underskud på ca. 300.000 kr.  
Eva gennemgik budget for 2019 og bestyrelsen godkender dette.  

5.  Kort orientering om status på AULA 
Formål: Eva vil fortælle om status og tidsplan for udrulning af AULA 
Eva og Janne er ved at blive uddannede til superbrugere og kommer til at stå for 
oplæring af personale og forældre. Vurderingen er, at den nuværende version virker 
meget intuitiv. Furesø kommune vil lave nogle foldere, der bliver distribueret, når 
AULA går i luften (uge 33). Der vil være en hotline i forvaltningen til august. Man går 
ind med sit uni-login. Skolen arrangerer caféarrangementer for forældrene.  
Man kan gå ind på  og orientere sig.   www.AULA.dk

6.  Orientering 
Formand:  
I dag havde vi besøg af en journalist fra Frederiksborg amtsavis, der arbejder på en 
artikel om skolen med en positiv vinkel. Pia, Louise og Rasmus deltog. 
- ledelse: Der er ansat ny skolechef – Per Christensen. Kommunale ejendomme har 
begyndt renoveringen af Tivolihuset. Vi har ansat to nye lærere. Vilja til 4. årgang og 
Liv til 7. og 9. årgang. Rikke er kommet tilbage fra barsel og skal have 
inklusionsopgaver omkring 5. og 7. årgang. I mandags havde vi en lille brand på 
skolen. Alle fulgte procedurerne på området. Der arbejdes på justeringer af 
alarmernes højde i de forskellige fløje.  
- personale 
- elever 
- forældre 

7.  Forældremøde 
Formål: At aftale indhold og roller ift. forældremøde 
Vi har planlagt fælles forældremøde d. 18. marts kl. 18-20 
Tema: Sociale medie, digital dannelse og hvordan forældrene kan støtte op om deres 
børns omgang med de sociale medier. Vores nye princip skal præsenteres og 
årsberetningen fremlægges.  

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

9.  Eventuelt 
Ønske om at skrive næste mødedato ind i referatet. 
Spørgsmålet blev rejst om, hvilke forventninger der er til fremmøde. Formanden 
melder tilbage, at han følger op på medlemmer, der ikke er mødt op tre gange.  

10.  NÆSTE MØDE ER MANDAG D. 18. marts. 
 

http://www.aula.dk/

