
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Mandag d. 5. december 2022 

Tidspunkt: kl. 16.00- 18.00 

Mødeleder: Claus 

 

Fraværende:  

Marianne Skjoldager, Gitte Markfoged, Lars Bech 

Deltager: 

Elevrepræsentanter: Selma Özden og Elin Olivarius 

Forældre:, Dorte Kølle Drost, Ole Høst, Mads Kæmsgaard, Kristine Bang Andreasen 

Lærer: Gitte Zirk,  Jonas Laage Petersen (TR) og Simon Thorup 

Leder:  Claus Ibsen, Henrik Jensen og Lars Nørgaard Jeppesen 

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. Besøg af Center for By og Miljø, Furesø Kommune (O, D) 
Gennemgang og drøftelse af trafiksituationen omkring 
Hareskov Skole. Dette med udgangspunkt i den fremsendte 
Aktivitetsplan. 

16.00 – 

17.00 

Paragraf 17.4 udvalg hvad skal indholdet være i en mobilitetsplan med 

opgradering af infrastruktur.  

Inspirations katalog til skole bestyrelsen er sendt ud. 

Center for By og Miljø står for ref.  

Ref fra 

Center for By og 

Miljø mangler.  

 



3. Drøftelse af Hareskov Skoles trafikpolitik (D) 
Vi gennemgår skolens trafikpolitik; bl.a. med udgangspunkt 
i mødet med Center for By og Miljø. 
Desuden drøftes mulige opmærksomheder og indsatser i 
indeværende vinterhalvår. 

17.00– 

17.30 

Vi ønsker en 

En trafik ansvarlig i Skolebestyrelsen, ikke valgt. 

Information. 

En fast spot liste til trafik events (Årshjul). 

 Deltagelses på forældre møder 

 Lukning af vej i uge 5 skolens sureste uge 

Skolebestyrelsen lave et særskilt møde om trafikevents og årshjul 

ingen dato, vi bør  

Sende trafik politikken ud så andre ved at vi er i proces. 

Trafik ansvarlig i 

Skolebestyrelsen, 

ikke valgt. 

n fast spot liste til 

trafik events  

Skolebestyrelsen 

lave et særskilt 

møde om 

trafikevents og 

årshjul ingen 

dato, vi bør  

Sende trafik 

politikken ud så 

andre ved at vi er 

i proces. 

5. Evaluering af Kontaktforældremødet (O, D) 
Vi evaluerer kontaktforældremødet og uddrager 
læringspointer samt eventuelle næste skridt. 
 

17.30 – 

17.45 

Udskydes. 

 

 

8 Kort orientering (O) 
Eleverne 
Lærerne 
Skoleledelsen inkl. FFO 
Formanden 
Fra øvrige medlemmer 

17.45 – 

18.00 

Eleverne: 

 Har været på tur med vest forbrændingen  pga. 

affaldssorteringen 

 Byugen Hamstadam 

Ledelsen 

 Nye stillings opslag. 

 Byggeri Udetrappen bliver lavet om pga. vand nedsivning…. 

 Nyt budget til marts.  

 



   


