
Referat af skolebestyrelsesmøde d 23. februar 2021 
  
Mødedeltagere: Christian Riise, Lars Bech, Gitte Meinert, Kasper Stoholm (referent), Katrine Weinreich, 
Andreas Strøyer, Mette Bang, Camilla Lester, Dan Simonsen, Kathrine Fruergaard, Sylvester Spangenberg, 
Marianne Hald, Pernille Kock, Rasmus Kjær, Sofie Christensen.   
 
Godkendelse af dagsorden (Christian) 
 
Dagsordenen blev godkendt  
 
Godkendelse af referat (Christian) 
 
Referatet blev godkendt 
  
1. Status på terminsprøverne (Marianne) 

 Engelsk / Tysk / Dansk læsning 

Marianne gav skolebestyrelsen en status:  

Vi måtte forholde os til hvilke prøver, der er egnede til at blive gennemført online. Vi endte med 
følgende: Skriftlig engelsk, tysk, fransk, læsning og retskrivning. 

Vi oplevede lidt tekniske problemer med prøven i engelsk. Det var i det hele taget en anderledes 
prøveafholdelse, og vi skal være varsomme med at tolke for meget på resultaterne. Vi har i høj grad 
taget oplevelsen som en træning i online prøver. 

Terminsprøverne kommer ikke til at figurere i elevers endelige karaktergivning. Vi plejer at giver 
eleverne et ”Terminsprøve karakterblad”, men det gør vi ikke i år.  

Erfaringerne fra nuværende 9. årgangs lærere deles imellem lærerne, og det sker ofte, at en lærer, der 
afgiver 9., ”henter” elever i 7. eller 8. klasse, og dermed tager de deres erfaringer med til et nyt team. 
Erfaringer med prøver deles også på vores fagudvalgsmøder. Mange af lærerne i nuværende team 8, 
har desuden stor prøveerfaring.  

Vi har sagt ja tak til igen at være ”forcensur skole” hvor vi tager nogle ekstra prøver, der er med til at 
generere sommerens karaktergivningsniveau. Det giver os en ekstra prøve, der er med til at forberede 
eleverne til den afsluttende prøve.  

 

2. Status på genåbning af 0-4. klasse (Ledelsen) 
 
Gitte orienterer: Vi åbnede op d. 8. februar. Endnu en manual blev udsendt fra vores hånd. Den tager 
udgangspunkt i de rammer og retningslinjer vi modtager.  
 
Vi har haft et særligt fokus på trivselsfremmende aktiviteter i uge 6 og 8.  



 
Katrine W orienterer om, at der er en stor tryghed blandt personalet omkring håndteringen af corona på 
Søndersøskolen.  
 
Vi var bekymrede for tilslutningen til FFO’en om eftermiddagen, men der er mange der kommer, selvom de 
skal være klasseopdelt. Der er mange, der trænger til at komme ud, trods restriktionerne.  
 
Vi oplever i det hele taget, at det går godt, og nu ser vi frem til nye retningslinjer for en forventet genåbning 
senere.  
 
Vi har enkelte elever på 5.-9. årgang, der møder fysisk op til nødundervisning på skolen.  
 
3. Trivsel i ungemiljøet (Ledelsen): 
 
Kathrine orienterer sammen Mette fra KIL og Stine fra ressourceteamet. Lærerteams og 
ressourceteamet arbejder meget med trivslen. Ressourceteamet arbejder tæt samme med lærerne, 
og der arbejdes bl.a. med følgende:   
 

 Vi har særlig kontakt med 25 elever i ungemiljøet -med ugentlige eller månedlige samtaler  
 V i har lavet klasseforløb 
 Vi har en børnegruppe på tvær af klasser (virtuelt)  
 Vi deltager på teammøder, hvor vi samarbejder og sparrer med lærerne.  
 Vi har ressourceteam møder, hvor vi drøfter elever og indsatser.  
 Vi samarbejder med psykologer og socialrådgivere 
 Vi har løbende møder med forældre 
 Vi har samtaler med børn, der har angst. Ofte walk-and-talk.  
 Vi har gruppesamtaler i forbindelse med sorg og skilsmisse 

 
Vores fokus er trivsel, klassefællesskabet, mestringsstrategier. Vi er vejledere og rådgivere. Vi 
anerkender, at Coronatiden er en svær tid, og vi møder de unge i den ånd.  
 
Vi har besluttet at lave en undersøgelse. Der er et ønske om at afdække elevernes trivsel med en 
undersøgelse, som en del af vores øvrige indsats. Vi vil prøve at forholde os til både corona og den 
almindelige situation.  
 
Vi vil laver interview med elevrødderne over Teams. Vi tager udgangspunkt i psykolog Helle Højbyes 
spørgsmål til trivselsafdækkende samtaler. Det handler både om dem vi taler med men i høj grad 
også om deres venner.  
 
4. Reaktioner på skriv til kontaktforældrene (Lars & Christian) 
  
Lars og Christian udsender et udkast til et skriv til skolebestyrelsen over de kommende dage.  
 
5. Klimaoplæg (Sylvester) 
 
Sylvester fortæller om klimaplanen, som er under udarbejdelse.  
 
Flere elevrødder har sammen med Stine Rahbæk og skolens ledelse lavet en klimaplan.  



Der er nogle punkter, som skal drøftes i SKB, inden vi kan færdiggøre klimaplanen.   
 
Sylvester rundsender klimaplanen og markerer de dele, som han mener skal tages op til drøftelse.  
 
Sylvester ønsker en revurdering i forhold til følgende emner: Sund kost, løbehjul og træklatring.  
  
6. 2020 årsregnskab på drift – kort gennemgang og spørgsmål (Kasper) 
 
Kasper fremlagde driftsregnskabet for 2020.  
  
7. Samrådsmøde 4. februar (Christian) – se i øvrigt de vedhæftede bilag.  

 Skoledistrikter & ændrede indskrivningsregler 

 Løft af alle skoler 

 Profilering af skolerne 

Christian fortalte om samrådsmødet, som omhandlede debat af ovenstående samt Covid-19 

  
  



 

Til: Skolesamrådet 
Fra: Center for Dagtilbud og Skole 

Uddybende notat omkring ændring af skoledistrikter 
 
Dette notat angiver som eksempler nogle mulige konkrete distriktsændringer, som vil ændre 
på boligsammensætningen i de enkelte skoledistrikter. 
 
Eksempel 1 – Lille Værløse / Søndersø 
Hvis man kigger på den forventede udvikling i børnetallet i Søndersøskolens distrikt, så vil 
der over de næste 10 år (jf. befolkningsprognosen fra marts 2020) være plads til i hvert fald 
10 elever mere i børnehaveklasserne. 
 
Ifølge den samme befolkningsprognose, så vil der være elever til 4 spor på Lille Værløse Skole, 
og da skolen som udgangspunkt er 3-sporet, kan det give mening at flytte noget af distriktet til 
andre skoler. 
 
Hvis en sådan distriktsændring ligeledes skal betyde en mere varieret boligsammensætning i 
Søndersøskolens distrikt, så vil der være oplagt at kigge på Vesterbo, som ligger omsluttet af 
Søndersø-distriktet. Der vil anslået komme 11 nye elever fra området om året, og det 
vurderes at kunne rummes i Søndersøskolens 4 spor. 
 

 
 
Den anbefalede skolevej vil være via Elmevej, Enebærvej, Søndersø Park og ad stien under 
Kirke Værløse Vej. 
 
Eksempel 2 – Lille Værløse / Syvstjernen 



Lige som i Søndersøskolens distrikt vil der jf. den nyeste befolkningsprognose være ledig 
kapacitet i Syvstjerneskolens distrikt de næste 10 år – anslået 10-15 pladser. 
Hvis der skal laves en distriktsændring, som ligeledes understøtter en mere varieret 
boligsammensætning i Syvstjerneskolens distrikt, så kan der kigges på området omkring 
Bymidten øst for Fiskebækvej. 
 
Der er anslået i gennemsnit 7 børn pr. årgang i dette område. 
 

 
 
Skolevejen fra området vil ideelt set være broen over Stiager ved rådhuset og via Lille 
Værløsevej / Bjørnsholmsvej til broen over Kollekollevej. Videre ad Bøgemosen og ad stier 
bagom til Syvstjerneskolen. Den travle/ældre elev vil dog nok vælge Kollekollevej. 
 
Der skal være opmærksomhed på, at hvis distriktsgrænsen flyttes helt til Fiskebækvej, så vil 
nogle af eleverne kunne kigge over på Lille Værløse Skole, når de går ud af gadedøren for at 
tage til Syvstjerneskolen. 
 
Generelt om distriktsændringer i Værløse 
Grundlaget for at flytte dele af Lille Værløse Skoles distrikt til andre distrikter er, at der rent 
faktisk kommer et øget børnetal i Jonstrup/Sydlejren. Det er forvaltningens anbefaling, at der 
først gennemføres distriktsændringer i Værløse, når det faktiske børnetal stiger – 
befolkningsprognoser er for usikre til alene at basere distriktsændringer på dem. 
 
Eksempel 3 – en lille distriktsændring i Farum 
Når man kigger på befolkningsprognosen, hvor elevtallet er stigende i Værløse, så er det 
forholdsvis stabilt i Farum. 
 
I hele prognoseperioden ser det ud til, at der vil være en ledig kapacitet på Solvangskolen på 
ca. 10 pladser. I det tilfælde, at kriterierne for frit skolevalg ændres således, at børn med 
sproglige udfordringer prioriteres før andre (men dog efter søskende) vil nogle af disse 
pladser gå til dette formål. 
 
Som alternativ eller supplement kan den ledige kapacitet bruges til en mindre 
distriktsændring, hvor en bid af Lyngholmskolens eller Stavnsholtskolens distrikt overføres 
til Solvangskolens distrikt. 
 



Hvis distriktsændringen skal bidrage til en mere varieret boligsammensætning i 
Solvangskolens distrikt, så kunne det f.eks. ske ved skubbe lidt til distriktsgrænsen omkring 
Ryttergårdsvej 
 

  
 
Over de næste 10 år er der i gennemsnit 13 børn i dette område, og når det tages i 
betragtning, at ikke alle børn i et distrikt vælger distriktsskolen, så ville det – vurderet ud fra 
2020-prognosen - være muligt at flytte hele eller dele af dette område fra Stavnsholtskolens 
distrikt til Solvangskolens distrikt. 
 
Andre områder kan ligeledes flyttes – f.eks. et område i den ene eller anden ende af Farum 
Midtpunkt. 
 
Det er muligt at komme fra alle dele af Farum Midtpunkt til Solvangskolen ad stier. Fra den 
ende af Farum Midtpunkt, der ligger tættest på Paltholmvej, er der ca. 4 km ad stier til 
Solvangskolen (bagom Farum Midtpunkt, ned til krydset Frederiksborgvej/Slangerupvej, 
igennem tunnellerne, langs Slangerupvej, under Slangerupvej og ad stier til Solvangskolen). 
 
Den kvikke elev, der har lært at den hurtigste rute mellem to punkter er en ret linje, vil i 
stedet krydse Frederiksborgvej og finde en rute, der er ca. 1,5 km. 
 
Vælger man i stedet den ende af Farum Midtpunkt, der ligger nærmest Bistrupvej er de 
tilsvarende afstande 2,8 km for ruten langs stier og 1,7 km for den, der skyder genvej.  
 



 
 
Ud fra skolevejen kan der argumenteres for, at skal en del af Farum Midtpunkt flyttes til 
Solvangskolens distrikt, skal det være den ende, der ligger nærmest Bistrupvej. 
 
Det gennemsnitlige elevtal for Birkhøjterrasserne og Nygårdsterrasserne, der aktuelt ligger i 
Lyngholmskolens distrikt er 29. For Birkhøjterrassernes vedkommende er det 11, og de kan 
derfor flyttes inden for den ledige kapacitet, der er på Solvangskolen. 
 
  



 



 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


