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DATA OM MØDET
DATO: 20. april 2017
TID: Møde:18.00-20.00
STED: Kantinen
MØDEDELTAGER: Forældrerepræsentanter; Klaus E. Olsen // Henriette Ferris // Peter-Johan Raasø //
Kirsten Krone Reichl// Melissa Lutterodt // Hans Henrik Lomholt // Henrik Alsing
Elevrepræsentanter: Jacob Husum Andreasen (Afbud)Oliver Lindeløv (Afbud)
Medarb. repræsentanter: Ulla Rasmussen // Louise Beckett //
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen // Louise ØstermarkJohansen
Ekstern konsulent: Henning Holm
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT: Louise Østermark-Johansen
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Status på byggeri

REFERAT

ANSVARLIG

HH har overtaget projektlederfunktionen for det samlede byggeriprojekt, da
Kenny er ekstern konsulent og i øvrigt snart afslutter sin opgave på
projektet. HH vil fremadrettet være SKBs gennemgående kontaktperson
og bindeled til forvaltningen, som SKB har bedt direktionen om.

Henning Holm (HH)/
AH

D.d. ventilationsprojekt næsten afsluttet/ Science laves færdig i løbet af
sommerferien. Endelig aflevering af færdig ventilationsetape d.d. sker
tirsdag i uge 17. Science overleveres senere.
Pt. afventer vi resultat fra målinger for PCB foretaget i påsken. Målingerne
er samlet bredt på hele skolen. Der skal tages 3-4 målinger mere.
Justeringsproces ift. fejl og mangler pågår stadig i ungemiljøets nye
bygningsmasse .
Ungemiljø skal være klar 1. juni, så skolen kan påbegynde rømning af
pavillonerne. Disse skal være fjernet inden udgangen af juni måned 2017.
Ungemiljø tages i anvendelse efter sommerferien.
Musik etableres midlertidigt i teatersalen. Nyt musiklokale i det gamle
fysiklokale er klar til uge 42 2017.

Beslutningsproces ang. belægning mellem og omkring bygningerne i det
nye ungemiljø er påbegyndt. Plan udarbejdes i samarbejde med skolen og
fokus er rettet mod ungemiljøets aldersgruppe. HH omtaler det som
”haverum”.
Svævebane m.m.. som er taget ned for at skabe plads til byggepladsen
genetableres ikke i indeværende projekt. Før PCB projekt gik i gang, var
der via den kommunale "legepladspulje" afsat 800.000 til forbedringer af
legepladserne på Solvangskolen. Meldingen var dengang at disse penge
ikke forsvandt, men blev gemt til skolen var færdige med PCB renovering.
Selve PCB budgettet er ved at være opbrugt, og det kan blive vanskeligt at
medtænke alle tre områder (0.-1. årg.// børnemiljø // ungemiljø). Det er
nødvendigt at medtænke de 800.000,-. De lovede midler er ikke afsat
noget sted i det kommunale budget som forventet, hvilket betyder at dele
af projektet måske må udskydes.
HH gav udtryk for, at der pågår en benhård økonomisk prioritering pt. og
fokus fra kommunen er i første omgang at genetablere belægning samt et
basis udemiljø, der kan få skolen til at fungere. Ekstra penge til udvidet
legepladsetablering, skal findes via andre puljer.
AH vurderer, at der er mere legeværdi i de legepladsmiljøer vi har nu end
det legepladsmiljø, der blev taget ned. Elevrådet har været inddraget i de
ønsker, der er til legepladsmiljøer fremadrettet og vi skal nu kigge på
legepladsmiljøerne opdelt til de små elever, mellemgruppen og
ungemiljøet. Der kommer en landskabsarkitekt med på holdet her i foråret
og oplæg vil efterfølgende blive forelagt SKB.
Pointer fra SKB
SKB pointerer vigtigheden af, at der også laves PCB målinger, mens
skolen er i brug.
SKB er obs. på, at asfaltbelægning som lovet genetableres, når
Pavillonerne er fjernet.
SKB udtrykker bekymring for, at det vi var blevet lovet(legepladsen vil blive
genetableret i samme stand), ikke kommer til at ske. Hvem kan SKB tale
med? HH kan ikke pege på, hvem SKB skal rette henvendelsen til og gør
opmærksom på, at PCB projektet er blevet dyrere grundet løbende
udfordringer i den gamle bygningsmasse(EL fx)
SKB har brug for at HH giver SKBs bekymringer videre op i
forvaltningssystem. Dette lovede HH.
Ide fra SKB er at kigge kreativt på grundbelægning, ift. at etablere
forskellige niveauer( ref. Sjællandsgade skole).
Vigtigt at forvaltning forstår at AH ikke kan være SKB stemme i
styregruppen grundet sin stilling, Derfor er det vigtigt, at HH går i dialog
med SKB, som det talerør SKB er blevet lovet af direktionen fremadrettet.
SKB påpeger, at der mangler generel oprydning på byggeplads.
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Indledning – evt.
justering af
dagsorden.
Opfølgning fra sidste
møde ud fra sidste
referat.
Nyt fra elevråd.

SKB forespørger om der kommer en projektevaluering med SKB
interessenter? HH siger det ikke er kutyme, men en mulighed han vil kigge
på.
Pkt. Udgik

Pkt. udgik grundet fravær af elevrepræsentanter

Mødeleder

Elevrep.
Skoleleder
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Orientering fra FFO
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Konklusion fra
Børnetopmøde med
Furesø kommune

Orientering om indvielse af højbede og besøg af borgmester i den
forbindelse samt lokalpresse tirsdag d. 25. april. Højbede er en del af
kommunens ambitiøse satsning omkring uddannelse af medarb. i ” Haver
til maver” koncept. Vi har 3 medarbejdere afsted.
Orientering om ny proces ift. bygningsmasse. På næste møde findes
repræsentant fra SKB til at indgå i styregruppe.

LØ

Peter/ MN
2 årig proces sat i gang med Børnetopmødet. Der blev præsenteret en
meget overordnet agenda omkring børneområdet fra 0-18 år. Oplæg fra
både forskere og lokale skoleledere som fungerede som repræsentanter
for den gruppe der i 2 år har arbejdet med definering af kommunens
kommende fælles læringssyn 0-18 år.
Denne gruppe skal arbejde videre med input fra de 10 grupper, der blev
sat sammen på topmødet. Fokus flyttes fra primært fagfaglig fokus til i
højere grad at rette professionelt fokus mod dannelse som bredt begreb.
Peter og MN oplevede et møde med Åben mindet stemning med en bred
repræsentation af interessenter (politikere, ledere, forældre, forvaltning,
fagforening/DLF/BUPL) Furesø ønskes ikke ensrettet, der skal stadig være
plads til lokale særpræg. Der var på mødet en enighed om, at vi skal flytte
fokus på ”måleri” til dialog om alt det vi ikke kan måle. Vi skal som
kommune finde ud af, hvordan vi professionelt taler om det vi ikke kan
måle i hverdagen..
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Skolens
værdier/vision
(materiale er tidligere
fremsendt)
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Skolebestyrelsens
successionstiltag
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Køreplan/program for
strategiske tiltag.
Personalesituationen.

Drøftelse af og dialog om SKB proceskøreplan ift. at revitaliserer
Solvangsskolens værdigrundlag fra 2006 sammenholdt med de
værdibegreber SKB har identificeret sammen i 2017. AH sender det
strategiske oplæg omkring den proces skolen har været igennem 2016/17
til SKB. SKB ønsker at vi på næste møde diskuterer de afsnit der
omhandler værdier i de 2 oplæg. For at sikre vi når videre med processen
omkring værdierne, skal der afsættes en stor del af mødet næste gang til
dette pkt.
Der er udarbejdet plan. Både hvor og hvornår samt konkrete oplæg, der
kan tales udfra som nuværende SKB medlem. Lotte er ved at lave folder,
der skal ud i forældreråd. SKB skal være opmærksom på at målrette
hvervning mod forældre til yngre elever.
Der skal gives et lille statement samt billede af de siddende medlemmer,
så interesserede forældre kan henvende sig direkte og spørge til
skolebestyrelsesarbejdet.
Plan fremlagt

Henriette/ Klaus/ AH

Melissa/ Lotte

Klaus/ Henrik

SKB skal principielt indbydes til samtalerunde ved ny ansættelser og SKB
vil rigtig gerne deltage. Fremadrettet vil det være en god ide at sende link
til nye stillingsopslag til SKB, som kan dele link i deres netværk, for at
udvide søgefeltet.
AH/MN orienterer i øvrigt om problematik ift. Konkret elevgruppes brug af
skolens matrikel efter skoletid.
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Afrunding og
gennemgang af
beslutninger og aftale.

Mødeleder / referent

