
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag d. 8. november 2016 kl. 18.00-20.30 
 
Fremmødte: Lau Gottschalk Nygaard, Thomas Bach Agerslev, Maiken Gersby, 
Johnny Lehmann, Didde Steinmann, Dorte Salomonsen, Dorthe Sørensen, Sinus 
Zacharias Sværke Hansen, Frederik Kronborg Damgaard, Hanne Roed, Elsebeth 
Guhle, Mads Ingvardsen, Frank Schultz Mortensen, Michael Bach  
Afbud: Søren Jakobsen, Martin Oddershede, Camilla Damm-Frydenberg og 
Marie Louise. 
 
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 

(18.30) 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

Marie Louise ønsker ikke at indtræde i 

skolebestyrelsen i stedet for Kirstina 

Henrichsen alligevel. Der er således ikke nogen 

erstatning for Kirstina. 
 

Lau 

2 10 min 

(18.35) 

 

 

Indskrivning, status på indskrivningsprocedure 
og klassedannelser 
MI orienterede om den igangværende proces 

Det sandsynlige 0. klasse antal for næste 

skoleår er 4 klasser.  
  

Mads 

3 15 min 

(18.45) 

 

Økonomi, regnskab 3. kvartal (se bilag 1) 
FM orienterede om forventningen til det 

realiserede resultat for 2016 samt, hvilke 

væsentlige forhold der har haft indflydelse på 

resultatet. Der forventes et underskud for 2016 

i størrelsesorden 1.500 – 1.800 t.kr. ca. 2% af 

den samlede budgetsum. (se bilag) 
 

Frank 

4 45 min 

(19.00) 

 

Skolens struktur – status fra borgmestermøde, 
forældremødet og fra medarbejderdagen 
29/10 (se bilag 2 vedr. 
beslutningskompetence). 
Lau refererede seneste forældremøde, mødet 

mellem SKB og forældreforeningen samt et 

møde med borgmester og direktør i 

forvaltningen. 

MI orienterede om forløbet af den 

pædagogiske dag 29/10. 

Lau/Mads 



Den elevproducerede film fra 29/10 blev vist i 

uddrag – filmen skal vises på elevrådet og 

eventuelt andre relevante steder. 

Samlet set var der blandt personalet flertal for 

model F ligesom model B var populær.. 

SKB holder ekstramøde onsdag den 30/11 

inden da fremsendes fakta og praksisark ift de 

valgte modeller og konsekvenser heraf – 

herunder implementering. 
 

5 20 min 

(19:45) 

65 

Observation af undervisningen/ 

præstationsanalyse. 

Orientering om Deep Learning – 

informationsbaseret ledelse (Mads). 
Thomas forespurgte til praksis ift. observation 

og feedback på undervisningen. 

MI/FM/MN orienterede om praksis og 

intentioner i ledelsen herfor – herunder 

intentionerne i Deep Learning-projektet. 

Punktet tages løbende op på skb-møder. 
  

Thomas 

6 15 min 

(20.05) 

Diskussion om deltagelse af indsamlinger 

mm. 

Herunder henvendelse fra Team Rynkeby (se 

bilag 3) 

Lau orienterede om team Rynkeby-projektet. 

Tages op på henholdsvis PU og KU i de to 

matrikler og indgår sammen med de øvrige 

aktiviteter og prioriteres. 

Opmærksomhed på den sociale slagside – pres 

på forældre ift. at skulle donere midler mv.   
 

Lau 

7 10 min 

(20.20) 

Evt.  

Ønske om at drøfte f.eks kantinedrift – 

svømning mv på tværs af de to matrikler. 

 

 
 

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 

Lillerød 

Onsdag d. 
30. 
november  

EKSTRA STRUKTURMØDE: 
Skolens fremtidige struktur og organisering 
 

Lillerød 

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 

 

 

 


