SOLVANGSKOLEN

REFERAT
SKOLEBESTYRELSESMØDE

DATA OM MØDET
DATO:
TID:

08.01.19
Spisning: 17.30 (Café sund Fornuft står for maden).
Møde: 18.00 – 20.00

STED:

Kantinen

MØDEDELTAGERE:

Forældre
Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Peter Albert Rovang //Henrik C. Larsen //
Lotte Hassing Kristensen// Klaus E. Olsen (supp.)// Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Anna Preston (supp.)
Elevråd:
Johan Ziegler // Lukas Clifford Larsson
Medarbejdere:
Lene Koll
Ledelse:
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov
Under pkt. 2 deltog Trivselsvejleder, Stine Christensen, og Solsikkekoordinator, Rosa Lindenhoff

AFBUD:
FRAVÆRENDE U. AFBUD:
MØDELEDER:
REFERENT:

Ulla Rasmussen // Mikkel S. Nielsen
Peter Raasø
Hans Henrik Lomholt
Camilla N.

REFERAT
PKT.

DAGSORDEN

1

Indledning – evt. justering af
dagsorden samt opfølgning fra
sidste møde ud fra sidste
referat.
Tema fra bruttolisten: Trivsel &
Inklusion
Nyt fra Solvangskolen –
indefra, udefra og siden sidst…

2
3

REFERAT
Ingen justeringer.

Oplæg v. skoleleder (AH), trivselsvejleder (SC) og Solsikkekoordinator (RL) oplæg omkring skolens
trivselsarbejde og indsatser på elev og medarbejder niveau.
Fra afdelingerne [FFO // BM // UM]
FFO: AH orienterede om situationen omkring byggeprocessen
Fra elevrådet
Udgik
Fra forældre
Udgik

4
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Forventningsafstemning til
kommende tema jf.
bruttolisten.
Evt. og næste møde

Udefra (bygninger // byråd // samråd // mv.)
PCB: Grundet kontrolmålinger fra uge 42, har man påbegyndt nødvendige udbedringer på forskellige
lokationer, fordi der fortsat er områder på skolen med et forhøjet PCB-niveau. Dog er det ikke i områder
og lokaler, hvor der opholder sig elever igennem længere tid, men fx på gange og i skolens aula.
Status på reformens delelementer jf. bruttolisten; Pædagoger i skolen // Bevægelse i UV // Åben skole //
Lærerenes arbejdstid // Den kortere skoledag.
Punkter til næste møde
Vedr. principper
Lejrskole på 8. årg.: Vi skal drøfte princippet omkring lejrskole. Klaus fremsender relevant materiale fra
tidligere udarbejdet princip. Skolens ledelse udarbejder et principoplæg til næstekommende SKB-møde.
Mobiltelefoner (hvis ikke der er tid nok, udskydes dette emne til mødet i marts): Berit udarbejder en
disposition for dette til næste møde. Formanden undersøger holdningen på de andre skoler i Furesø,

inden næste møde.

6
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Afrunding og opsamling.
Personalesituationen

Elevrådet vil drøfte ovenstående to punkter inden næste SKB-møde for derigennem at kunne bidrage med
elevperspektivet.
Mødet gik 20 min. over tid, på grund af god og relevant spørgelyst under pkt. 2.
AH orienterede

Med venlig hilsen
Camilla N.

