
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 18.00-20.30 på Lillerød. 
 
Fremmødte: Lau Gottschalk Nygaard, Johnny Lehmann, Didde Steinmann, Sinus 
Zacharias Sværke Hansen, Morten Weise Pedersen, Hanne Roed, Dorte Sørensen, 
Martin Oddershede, Dorthe Salomonsen, Marlene Marager, og Michael Bach  
 
Afbud: Thomas Bach Agerslev, Maiken Gersby, Camilla Damm-Frydenberg, Mads 
Ingvardsen og Frederik Kronborg Damgaard. 
 
Vi spiste 18.00-18.20 og holdt skolebestyrelsesmøde 18.20-20.30 
 
Dagsorden: 

 Tid Titel og beskrivelse Initieret 
af/ 
intro ved 

1 5 min 
(18.20) 

Godkendelse af dagsorden. 
Orientering om forældre-elev sag på 
Skovvang.  
Dagsorden for mødet blev godkendt. 
Pkt 4 på dagsorden blev rykket frem som pkt 2. 
SKB besluttede at man vil deltage i den 
undersøgelse af de fysiske læringsmiljøer i 
Allerød Kommunes skoler som byrådet har 
vedtaget (se vedhæftede bilag). 
EG orienterede om – udvikling i den forældre-
elev sag der har verseret på Skovvang-
matriklen. 
 
 

Lau 

2 20 min 
(18.25) 

 
 

Fagfordeling – gennemgang af principperne 
og status. 
 
MN orienterede om principper og status på 
fagfordelingen. 
 
 

Mads 
Michael 
Elsebeth 

3 20 min 
(18.45) 

 

Planlægning af forældremøder/årsmøder 
 
Åbent hus: 
25/3 0900-1130 på Skovvang 
1/4  0900-1130 på Lillerød 
 
PowerPoint til åbent hus arrangementer blev 
gennemgået. 
 
9/5 17.00-19.00, Forældremøde for kommende 1. 
årgang. Lau og Didde deltager 

9/5 18.00-20.00, Forældremøde for kommende 2. 
årgang. Lau og Didde deltager 

Lau/Mads 



10/5 17.00-19.00, Forældremøde for kommende 3. 
årgang. Lau deltager 

10/5 18.30-20.30, Forældremøde for kommende 4. 
årgang. Camilla deltager 

16/5 17.00-19.00, Forældremøde for kommende 5. 
årgang. Majken, Malene og Didde deltager 

16/5 18.30-20.30, Forældremøde for kommende 6. 
årgang. Majken, Malene og Didde deltager 

23/5 17.00-19.00, Forældremøde for kommende 7. 
årgang. Johnny og Thomas deltager 

23/5 18.30-20.30, Forældremøde for kommende 8. 
årgang. Johnny og Thomas deltager 

12/6 17.00-19.00, Forældremøde for kommende 
bh. klasser. Malene og Lau deltager 

Behov for talepapir for lærerne der deltager 
samt for skolebestyrelsesmedlemmer, vi 
kvalificerer det på næste skb-møde. 

Ideer: Kontaktforældre – fælles spilleregler – 
sociale arrangementer mv. 

Hvorvidt der er behov for forældremøde for 9. 
årgang afventer en udmelding fra det 
kommende 9. årgangsteam.  

 
4 30 min 

(19.05) 
 

Fagligt indlæg v/ Anne Gundlund 
(afdelingsleder for Centerklasserne og 
Specialklasserne) 
 
AG holdte et oplæg om de afdelinger der findes 
på Skovvangmatriklen for elever med særlige 
behov. Centerklasser – S-klasser og 
modtageklasser. Herunder de vilkår dette giver 
for elever og forældre på hele skolen. Der blev 
gennemgået de fremtidige løsninger i den nye 
model samt konsekvenser heraf.  
Ønske blev udtrykt om at udbrede den gode 
praksis om inklusion og integration i den 
samlede forældrekreds (en ”køreplan”). 
 

Mads 

5 15 min 
(19:35) 

Principper for uddeling af materiale – 
herunder indsamlinger o.lign. (Lau har 
tidligere sendt materiale herom) 
Lau gennemgik forslag til principper herfor 
disse blev vedtaget og medsendes dette 
referat. 
 

Lau /Mads 



6 30 min 
(19:50) 

Drøftelse af den sammenhængende skoledag 
– pædagogisk drøftelse og brainstorm på den 
sammenhængende skoledag. 
 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
 

Mads 

7 10 min 
(20.20 

Evt. 
 
 
Der blev under punktet stillet en række 
spørgsmål som må afklares og redegøres for 
på næste Skb-møde: 
 
Har vi defineret vores behov i forhold til 
sammenlægningen og ønsker og krav til 
bygnings renovering og vedligeholdelse? 
Herunder handicap tilgængelighed – 
vedligeholdelse af bygninger – science-
lokaler mv.? 
 
Mangel på infobrev til forældre månedsvis. 
Vigtigt at få de gode historier bredt ud 
såsom– kids-volley mv 
 
Lau anmoder igen om en bedre udregning for 
fordelingen af de udbetalte beløb til skolerne  
 
Punkter til næste møde: 
 

1) Hvilke forventninger er til indholdet af 
forældremøderne i foråret? 

2) Kantinedrift – på begge matrikler – 
økonomi organisation 

3) Gennemgang af det endelige budget 
4) Ønske om at ledelsen retter 

henvendelse til forvaltningen ifm en 
at få en sikker trafikvej. 

5) Undersøgelse af muligheden for i 
fremtiden at kunne udbyde et tredje 
fremmedsprog? – kan spansk 
ligestilles med fransk/tysk? 
 
 

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 18.15 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 

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 

Onsdag d. 1. 
marts. 

Regnskab for 2016 
Opfølgning på strategi for sygefravær 
Fagligt indlæg 

Lillerød 

Marts 
Torsdag den 
23/3 

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

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 

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

 

 


