
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Tirsdag d. 23. august 2022 

Tidspunkt: kl. 16.00- 19.00 

Mødeleder: Marianne/Claus 

Fraværende: Kirsten Møller Ørberg, Kristine Bang Andreasen  

Deltagende: Dorte Kølle Drost, Lars Bech, Marianne Skjoldager, Ole Høst, Gitte Markfoged, Mads Kæmsgaard 

Eberholst 

 

 

Dagsorden  

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster 

og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 

 

Beslutningsreferat 

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på eventuel 

beslutning og deadline herfor. 

Aktioner 

Hvem tager hvilke 

aktioner? 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste 
møde (B) 

   

2. Præsentationsrunde i den nye bestyrelse 
Vi fortæller hver især lidt om os selv samt om vores 
ønsker og forventninger til bestyrelsesarbejdet. 

16.05 – 16.30  

 

 

 

 

 

3. Skolebestyrelsens deltagelse ved forældremøderne 
(O,D) 
Marianne orienterer om erfaringerne fra 
forældremødet på 8. årgang, og vi drøfter, hvilke 
opmærksomheder det kalder på ift. de kommende 
møder på de øvrige årgange. Vi tager udgangspunkt i 
”De 5 Skarpe” (vedhæftet denne dagsorden). 

16.30 – 16.50  ”De 5 skarpe” er blevet godt modtaget. Til forældremøderne følges et aftalt manus, 

så det er det samme, der bliver sagt til alle. 

 En god proces. 

 Lagt ud på aula og hjemmesiden. 

 Kontaktforældremøde bliver omdrejningspunktet for en drøftelse af 

kontaktforældrerollen. 

 

 

De 5 skarpe lægges ud 

på aula efter sidste 

forældremøde. 



4. Status på den kommunale udmelding vedr. 
besparelser på budgettet (O,B) 
Claus orienterer om de kommende besparelser på de 
kommunale budgetter i Furesø; herunder baggrunden 
for besparelsesforslagene samt den forestående 
proces ift. høringsperiode, vedtagelse, 
implementering osv. 
Desuden aftales dato for ekstraordinært 
bestyrelsesmøde i september. 
  

16.50 – 17.20 Vi har ikke et konkret høringsmateriale, men forventer at det bliver snarest eller inden d. 2/9 

Kort fortalt skal Furesø spare penge pga. mindre tildelt midler fra staten. 

Det skydes blandt andet stigende statslige udgifter til militær og sundhed. 

Vi har fået halvdelen af det, som vi normalt får fra staten.   

Derud over er der stigende udgifter til handicap, børn og unge i mistrivsel, Specialtilbud, SSP, 

ældreområdet, førtids/seniorpension og stigende energipriser. 

Furesø Kommune afdrager årligt ca. 125 mio. på gammel gæld.  

Så der skal samlet spares for 200 mio. over de næste 4 år.  

Det bliver til ca. ¼ på skole og dagtilbudsområdet. 

Der arbejdes på at etablere høringssvar fælles fra de 7 folkeskoler – evt. med særlige lokale 

tilføjelser.  

Pointe: Vi bør ikke anvise andre besparelser fx privatskole i Farum o. lign. 

 

Høringsperiode: 2/9-18/9    

13/10: Endelig vedtagelse 

af budgettet 

Marianne kontakter r 

Anne vedr. om hun kan 

deltage i møde d 8/9 

5. Mad   
Vi spiser altid sammen ifm. bestyrelsesmøderne. 

17.20 – 17.50   

6. Emner og indsatsområder i Skolebestyrelsen (D,B) 
Vi drøfter skoleårets årshjul. 

17.50 – 18.20  Trivsel 

 Kontaktforældrerollen - hvad er det?  

 Budget 

 Læsevanskeligheder  

 Trafik - måske besøg fra kommunen i oktober  

 Vikar og rammer for undervisningen 

 Bevægelse i undervisningen 

 Skole/hjem samtaler /meddelelsesbog (rammer og form) 

 IT strategi 

Claus sender 

korrespondance ud vedr. 

trafik  

Henrik, Marianne og 

Claus udfærdiger et bud 

på et konkret årshjul. 

7. Kontaktforældrerollen (D,B) 
Vi drøfter kontaktforældrenes rolle samt indholdet af 
det kommende kontaktforældremøde (for alle 
kontaktforældre på Hareskov Skole). 
Hvis muligt, aftales konkret dato for dette møde. 

18.20 - 18.50 Kontaktforældremøde i efteråret  

Bud på indhold: 

 Hvem repræsenterer man som kontaktforælder? 

 Hvad er ”skal” og hvad er ”kan”?  

 Kommunikation – drøftelse af De 5 Skarpe  

Gruppedrøftelser om rollen – forældre blandet på årgangene. 

Evt. oplægsholder fra Skole og Samfund e.a. 

 

 

 



 

2/11 19-21 kontaktforældremøde 

12/11-  SKB seminar (lørdag)  

6/9 e. 3/10: Skole og Samfund udbyder et webinar. 

8 Kort orientering (O) 
Eleverne 
Lærerne 
Skoleledelsen inkl. FFO 
Forperson 
Øvrige medlemmer 

18.50 – 19.00   


