
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 18.00-20.30 på Lillerød. 
 
Fremmødte: Lau Gottschalk Nygaard, Maiken Gersby, Johnny Lehmann, Didde 
Steinmann, Thomas Bach Agerslev, Sinus Zacharias Sværke Hansen, Morten 
Weise Pedersen, Hanne Roed, Dorte Sørensen, Martin Oddershede, Dorthe 
Salomonsen, Marlene Marager, Mads Ingvardsen og Michael Bach  
 
Afbud: Camilla Damm-Frydenberg, Elsebeth Guhle 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. 
MI orienterede om – forældre-elev sag på 
Skovvang-matriklen. 
 

Lau 

2 20 min 
(18.25) 

 
 

Endelig vedtagelse af forretningsorden for 
skolebestyrelsen (se bilag 1) 
MI orienterede om sammensætning af 
skolebestyrelsen – forslag til forretningsorden 
blev gennemgået og tilrettet efter bestyrelsens 
ønsker.  
 

Lau/ Mads 

3 10 min 
(18.45) 

 

Opfølgning på sygefravær 
Statistik for fravær blev fremlagt og 
gennemgået af skolebestyrelsen – herunder 
drøftelse af målsætning for det fremtidige 
sygefravær – ønske om sammenligning med 
andre skoler næste gang statistikken 
fremlægges – sæt et realistisk lavt mål for 
sygefraværet. 
 

Mads 

4 15 min 
(18.55) 

 

Endeligt regnskab for 2016 (se bilag 2) 
Herunder drøftelse af budget 2017 
Gennemgang af det fremsendte regnskab for 
2016 – ønske om drøftelse af forbruget på 
materiale og aktivitetsudgifter fremadrettet. 
Bestyrelsen (Majken, Johnny og Hanne) 
udarbejder egne kommentar til den af ledelsen 
udarbejdede regnskabsforklaring som 
fremsendes til forvaltningen. 

Mads 



Drøftelse af budget 2017 blev udskudt til 
kommende møde 23/3. 
 
 

5 50 min 
(19:00) 

Skolestruktur – opsamling på diverse 
henvendelser, hvad er status og hvilke tiltag 
iværksættes? Gennemgang af brev til 
forældre og medarbejdere (se bilag 3 og 4) 
MI orienterede om det igangværende arbejde 
med implementeringen af den nye struktur, 
samt den igangværende fagfordeling, arbejdet 
med sammenlægning af SFO’erne mv. 
Forældrehenvendelser ift et ønske om en 
langsommere implementeringsproces. 
Indsats ift gårdvagtsordning i starten af det 
nye skoleår prioriteres. 
  
 

Lau /Mads 

6 20 min 
(20.00) 

Principper for uddeling af materiale – 
herunder indsamlinger o.lign. (Lau sender 
materiale ud inden mødet) 
Grundet tidsforbrug besluttedes det at udskyde 
dette punkt til kommende møde. 
 
 
 

 

7 10 min 
(20.20) 

Evt. Punkter til næste møde 
Drøftelse af rammer for en kommende 
udskolingsskole – hvilken profil skal den have. 
(valgfag – linier – samarbejde med 
Ungdomsskole, AG mv.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

 


