
Dagsorden SKOLEBESTYRELSESMØDE  
 

 
Mandag d. 22. august 2016 kl. 18.00-20.30 

 

Fremmødte: Lau Gottschalk Nygaard, Thomas Bach Agerslev, Maiken Gersby, 

Johnny Lehmann, Didde Steinmann, Dorte Salomonsen, Emil Herskind, Kristina 
Henrichsen, Morten Weise Pedersen, Dorthe Sørensen, Hanne Roed, Frank S. 
Mortensen, Elsebeth Guhle, Mads Ingvardsen, Michael Bach  
Afbud: Søren Jakobsen, Camilla Damm-Frydenberg og Martin Oddershede 
 
Vi spiser 18.00-18.15 og holder skolebestyrelsesmøde 18.15-20.30 
 
Dagsorden: 

 Tid Titel og beskrivelse Initieret 
af/ 
intro ved 

1 5 min 
(18.15) 

Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt. 
MN laver referat. 
 
 

Lau 

2 20 min 
(18.10) 

 
 

Velkomst, Lillevang Skole, planlægning af 
møderække og et længere bestyrelsesmøde i 
efteråret (se årshjul herunder). 
Planlægning af skolebestyrelsens deltagelse i 
forældremøder. 
 
Årshjulet blev gennemgået og ajourført. 
Forslag til faglige input på møderne: 
Min Uddannelse, Åben platform 
 
Talepapir til skb-medlemmer på 
forældremøder udarbejdes af MI og 
rundsendes med liste over mødedatoer. 
 
 

Lau 

3 30 min 
(18.40) 

Prioritering af principper og arbejdet i 
bestyrelsen (se vedhæftet bilag1 udarbejdet 
af styregruppen). Herunder gennemgang af 
årshjulet – beslutning af årshjulet. 
Drøftelse af eventuelle underudvalg. 
 
Prioriteret liste over principper blev 
gennemgået af MI og drøftet. 
 
Oplægget blev godkendt. 
 
De tidligere eksisterende stående udvalg 
fortsætter ikke, men der nedsættes 
arbejdsgrupper ift behov i sagsbehandlingen. 
(ad-hoc grupper) 
 
 
 
 
 

Lau/Mads 



 

4 20 min 
(19.10) 

 
 

Status, sammenlægning 
Herunder skolebestyrelsens inddragelse i 
processen. 
Der er pt. planlagt møder 13/9, 21/9 (12-
18), 29/10 (10-16) og 2-3/12. 
 
Pkt 4 og 5 slås sammen i behandlingen. 
MI fremlagde status ift sammenlægningen og 
kom omkring følgende hovedpunkter: 
 
Sammenlægningsgruppes opgave 
 
Det aktuelle elevtal for Lillevang Skole 
(Oversigt ønskes udsendt til skb) 
Fremtidig model for Lillevang Skole 
Gældende regler ift. søskenderegel – 
indskrivning – klassesammenlægninger - mv 
 
Ønske om ekstraordinært skb-møde til 
belysning af modeller: 
 
Torsdag d. 15/9 kl 18 
 
Deltagelse fra skb i sammenlægnings 
gruppen: Johnny og Lau 
 
 

Mads 
 

5 40 min 
(19.50) 

Første drøftelse omkring 
indskrivningsprocedure og 
klassedannelsesprincipper – herunder 
principper for klassesammenlægninger. 
Kort oplæg inden drøftelsen. 
 
Se ovenstående punkt 
 

Mads 
 

6 15 min 
(20.05) 

Kommunikation mellem ledelse og 
skolebestyrelse og kommunikation/ 
tilgængelighed til skolebestyrelsen. 
 
Mailpostkasse til skb-formanden oprettes. 
 
Vigtigt at relevant og væsentligt info skal 
tilgå skb. rettidig. 
 
  

Lau 

7 5 min 
(20.25) 

Evt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årshjul for skolebestyrelsen 2016/2017, Lillevang Skole 

- Aktuelle punkter sættes på fra gang til gang 

- Mødetidspunkt er 1800 til spisning efterfulgt af møde fra 18.15 til 20.30. 

- 4. oktober er der planlagt fælles forældremøde. 

DATOER Foreløbige dagsordenspunkter  Sted 
Mandag d. 
22. august 

Principper, prioritering 
Status, sammenlægning – herunder oplæg vedr. 
skolestruktur 
Planlægning af et længere bestyrelsesmøde i løbet 
af 4. kvartal 2016. 

Lillerød 

Torsdag d. 
15. 
september 
EKSTRA 

TEMAMØDE: 
Skolens fremtidige struktur og organisering 
 

Lillerød 

Onsdag d. 
28. 
september 

Økonomi, budgetopfølgning 
Principper, indskrivning og klassedannelse 
Skolens struktur 
Planlægning af fælles forældremøde 4/10 2016. 
 

Skovvang 

Tirsdag d. 8. 
november 

Regnskab 3. kvartal 
Skolens struktur  
Principper, samarbejdet mellem skole og hjem.  
Beslutning af principper for indskrivning og 
klassedannelse 

Skovvang 

Mandag d. 
5. december 

Budget for 2017 
Skolens struktur/ vision 2017/18 og frem 

Lillerød 

Mandag d. 
16. januar. 

Informationsmøder og planlægning af forår 
Skolens struktur/ vision 2017/18 og frem 
SFO- dagligdag og struktur – oplæg. 
Budget 2017 – prioriteringer. 
Fravær hos elever/ medarbejdere, status og 
indsats. 

Skovvang 

Tirsdag d. 7. 
februar. 

Regnskab for 2016 
Opfølgning på strategi for sygefravær 
Fagligt indlæg 

Lillerød 

Torsdag d. 
23. marts 

Timefordelingsplan 2017/2018 – oplæg til den 
sammenhængende skoledag 
Principper. 
Planlægning af forældremøde/årsmøde 

Skovvang 

Onsdag d. 
26. april 

Regnskabsopfølgning 1. kvartal 
Skolens struktur/ vision 2017/18 og frem. 

Lillerød 

Torsdag d. 
18. maj 

Orientering om fagfordeling 
Skolereform i Allerød – År2 

Skovvang 

Torsdag d. 
15.juni  

Mødedatoer næste skoleår 
Årshjul 2017/2018 
Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen 
Deltagelse i forældremøder i skoleåret 2017/18 

 



 


