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0.  Referat 190819  - 5 min.  – godkendt  

   

1.  Nyt fra …  - 10 min. – personalesamtaler, LAH er igennem ca. 1/3 på nuværende 

tidspunkt, legepladsprojektet på Lille* er lidt forsinket grundet tekniske udfordringer 

ifht. hvem der har hvilken opgave . Der er en ny hjemmeside på bedding.  AULA 

skulle gerne starte efter uge 42. Der vil sandsynligvis være udfordringer i starten. 

Featureuge i uge 41. LAH orienterede om praksisfagsamarbejdet med Københavns 

Professionshøjskole og praktikanter derfra. 6. årgang har været på 

fremtidsværkstedet med teknologi og innovation. Det var en succes. 

 9.x har været på selvbetalt lejrskole med input fra lærere i arbejdstiden.  

 

2. 

 

 Besøg af Henrik Bech, souschef for skoler, som orienterer om fordelingsmodellen 

for skolerne i Furesø - 60 min. Henrik gennemgik modellen, og de forskellige 

baggrundsregnemodeller ifht. fordeling.  Herunder også beskrivelse af de forskellige 

sociodemografiske tildelingskriterier.  Tak til Henrik for deltagelse og god 

information. 

3.  Spisning – 20 min.  

4. 

 

 SKB´ernes møde vedr. inklusion 30 min. Thomas Aistrup orienterede om mødet. 

Konklusionen fra mødet var, at inklusionen i kommunen er en udfordring, og at 

skolerne skal bestræbe sig på at løfte flere enkel- integrerede elever.. Evt. tema om 

KIL samarbejde med 7*-folket. Gerne et kommende besøg af skolens lokale 

ressourceteam der fortæller SKB om arbejdet med indsatsen på skolen.    

 

5.  Læringsfestivalen 15 min der var en drøftelse af, om der var et bedre udbytte, hvis 

der var flere deltagere fra lærersiden. Lene Tanggaard bragte nye synspunkter til 

tilhørerne på festivallen: ” dannelse op mod testning”. En opfordring til at sende 

mand af hus i stedet for det lidt mere begrænsede antal – en overvejelse af effekten af 

arrangementet.  

 

6.  Evt. 10 min. der blev rejst spørgsmålet: Bør ”evt.” fremtidigt sløjfes? – et  kommende 

punkt til dagsordenen på SKB: Valgfagsprincippet for Syv*. En betragtning var til 

fremtidige møder: At man holder sig til dagsordenspunkterne, og holder tiden, evt. 

mere stringent mødeledelse. 

REF: LAH 

 


