
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 28. september 2016 kl. 18.00-20.30 
 
Fremmødte: Lau Gottschalk Nygaard, Thomas Bach Agerslev, Maiken Gersby, 
Johnny Lehmann, Didde Steinmann, Dorte Salomonsen, Dorthe Sørensen, Søren 
Jakobsen, Hanne Roed, Martin Oddershede, Elsebeth Guhle, Mads Ingvardsen, 
Michael Bach  
Afbud: Emil Herskind, Morten Weise Pedersen, Camilla Damm-Frydenberg og 
Kristina Henrichsen. 
 
Vi spiser 18.00-18.20 og holder skolebestyrelsesmøde 18.20-20.30 

 

Dagsorden: 

 Tid Titel og beskrivelse Initieret 

af/ 

intro ved 

1 5 min 

(18.20) 

Godkendelse af dagsorden. 

Kort meddelelser – Kantinen (Skovvang) 

 

Dagsorden blev godkendt. 

Kirstina Henrichsen ønsker at træde ud af 

bestyrelsen grundet arbejdsbelastning- 

suppleant Marie-Louise Bjerg indtræder i 

bestyrelsen. 

 

MI orienterede om fremtidige mulige løsninger 

vedr. kantineforhold på Skovvang-matriklen. 
 

Lau 

2 20 min 

(18.25) 

 

 

Principper, indskrivning (og klassedannelse) 
Se bilag 1 (udkast) 

 

MI orienterede om principperne der er 

behandlet i MED - principperne blev drøftet og 

tilrettet.  

MI tilretter med referatet rundsendes ny 

version pr mail til godkendelse. 

 
 

Mads 

3 20 min 

(18.45) 

 

Økonomi, budgetopfølgning 
 

MI orienterede om det forventede realiserede 

resultat for kalenderåret 2016. 

Der forventes et samlet underskud på 1-1½ 

mio. kr. for 2016 – der overføres til næste år. 
 

Mads 

4 55 min 

(19.05) 

 

Skolens struktur – status fra 
Sammenlægningsgruppens arbejde. 
 

MI orienterede om arbejdet i 

sammenlægningsgruppen 

Lau/Mads 



 

og fremlagde resultatet af det hidtidige 

arbejde i gruppen – herunder modeller for 

fremtidig skolestruktur. 

Disse modeller og forudsætninger herfor blev 

drøftet. 
 

5 10 min 

(20.00) 

 

Planlægning af fælles forældremøde 4/10 2016 
kl. 19.30-21.00. 
Plan for mødet blev drøftet – cafe-møde 

arrangeres onsdag den 26/10 kl. 17-19.  
 

Lau/Mads 

 

6 15 min 

(20.10) 

Observation af undervisningen/ 

præstationsanalyse.  

 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udskudt til 

næste møde 

 

 

Thomas 

7 5 min 

(20.25) 

Evt. 

 

Ingen punkter. 
 

Lau 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Årshjul for skolebestyrelsen 2016/2017, Lillevang Skole 

- Aktuelle punkter sættes på fra gang til gang 

- Mødetidspunkt er 1800 til spisning efterfulgt af møde fra 18.20 til 20.30. 

- 4. oktober er der planlagt fælles forældremøde – 26. oktober café aften 

for forældre . 

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. 
 

Lillerød 

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 

 


