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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 22. april 2021 kl. 17.00 – 21.00 i 
personalerummet.  

Afbud senest den 20. april 
 
 
 

 
 

 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- Formand/næstformand 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 

17.25  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formand 
- Næste samrådsmøde er 3. juni 
- Den bløde by – Innovationsplaner er blevet skabt af studerende. Bliver 

præsenteret senere. 
Ledelsen 

- Besøg af udvalgsformand Anne Mette Bang Rasmussen og Børn og 
Unge direktør Louise Raunkjær. Til mødet blev skolen præsenterede 
deres ønsker for Lundgårdskolens fremtid 

- Nye Corona-retningslinjer igen. Det forventes at retningslinjerne æn-
drer sig løbende – måske i intervaller helt ned til 2 uger. 

- Skolebiblioteket er ved at være færdigt – det er blevet rigtig godt. 
- Der bliver testet ca. 180 personer 2 x om ugen. 

Medarbejdere 
- Spændende arbejde om skoleplanen 
- Corona er stadig et punkt. Der er en mathed lige nu. Eksempelvis med 

dækning af pauser. 
- Der er stadig mathed. Der forsøges at arrangeres en ”tovlig torsdag” 

for indskolingen 

Punkt 3 Corona    

Overskrift  17.45 Ketty 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 
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Referat - Corona er tungt lige nu. Det er en stor opgave at holde tilsyn med alle 
klasserne. Lærerne er meget på. 

- MT er hjemsendt lige nu, da en af eleverne er testet positiv i antigen 
test. 

- Sidste skoledag skal planlægges møde med 9. klasselærerne. 
- Fremadrettet må 9. klasserne være 80 procent til stede i 2 ugers inter-

valler. Det stiller krav til testerne. 
- Det er kraftigt anbefalet, at eleverne bliver testet. Det er ikke noget 

krav. 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleplan 18.00 Ketty 

Uddybning Orientering om arbejdet med lærernes nye arbejdstidsaftale.  
 

Indstilling Orientering 

Referat I forbindelse med A20 skal der udarbejdes en skoleplan. 
- Det har været en god og givende proces, at være i dialog om denne. 
- Der bliver udvist stort engagement fra medarbejderne i arbejdet/dialo-

gen om skoleplanen. Det er værdsat. 
- Kim og Ketty mødes med de 2 TR’er for at lægge sidste hånd på skole-

planen og dernæst skal den i endelig form præsenteres. 
- Måden (2 stjerner og en tanke) var en god måde at gå igennem pla-

nene. Det gav også en god dynamik, at alle afdelinger var repræsente-
ret i grupperne. 

- Skoleplanen bliver evalueret midt på året Det var dejligt at ”glemme” 
Corona i en time. 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 18.20 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat - Fagfordelingen åbnede forrige onsdag. Den foregår digitalt og der er 
deadline for ønsker d. 25/4.  

- Klasselærerne har ca. 750 undervisningstimer om året og faglærerne 
har ca. 800. 

- Fortsætterfag er givet på forhånd. Lærerne følger som udgangspunkt 
deres klasse. 

- Efter fagfordelingen afholdes dialogmøder om opgaver til kommende 
skoleår og efter dialogmøderne bliver skemaerne lagt. 

- Der er ekstra midler afsat til en indsats på 1.-2. og 9. årgang I skoleåret 
21-22. 

 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ansættelsessamtaler 18.35 Ketty 

Uddybning Hvem har mulighed for at deltage den 3. maj fra ca. kl. 15 

Indstilling Beslutning 

Referat - Der skal ansættes 3-4 medarbejdere.  
- Vi har lavet 2 stillingsopslag. 
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- Forældrerepræsentanter: Karina Rafn, Jesper Schrøder 
- Medrepræsentanter: Sofie Reinholdt Mørch og Inge Lis Jespersen. 

 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Antimobbestrategi 18.45 Kristoffer 

Uddybning Status på proces 

Indstilling Orientering 

Referat Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til et møde, hvor vi vil prøve at afklare de un-
ges digitale vaner. 
 
Til dette arbejde får vi brug for: 
- Forældreperspektiv (arbejdsgruppen fra bestyrelsen) 
- Skolens perspektiv (arbejdsgruppe sammensat af 4 ansatte, der tilsammen 
har undervisning i alle skolens afdelinger) 
- Elevernes eget perspektiv (elevrådet) 
Disse 3 perspektiver vil dernæst blive sammenskrevet, således vi kan danne 
os et overblik over, hvad det er vi sætter retningslinjer for. 
 
Der er startet et samarbejde med SSP om et oplæg af Christian Mogensen fra 
Center for Digital Pædagogik.  
Dette oplæg er tænkt som en mulighed for at kvalificere måden, hvorpå vi går 
til arbejdet med at skabe grove retningslinjer for skolens elevers brug af de-
vices, SoMe og gaming. 
 
I kan læse mere om Christian i linket nedenfor. 
https://cfdp.dk/om-os/medarbejdere/christian-mogensen/ 
Oplægget afholdes i starten af næste skoleår 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomistatus 18.55 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat - Forventet regnskab. Hvert kvartal skal der gives bud på hvordan det 
økonomiske år ser ud. Det er første år efter incitamentstrukturen er sat 
ind. Det ser ud som forventet. 

- Nogle af pengene fra de centrale midler der skal bidrage til trivsel og 
faglighed er blevet brugt på at ansætte en ekstra pædagog fra 1. maj. 

- Der blev kommenteret på incitamentsstrukturen i forbindelse med besø-
get fra udvalgsformanden. Incitamentsstrukturen bekymrer stadig. 

- Det er relevant at bestyrelsen laver et skriv om incitamentsstrukturen. 
Gerne omkring august i forbindelse med høringssvar om Herning kom-
munes budget. 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Suppleringsvalg til august 2021 19.15 Jesper 

Uddybning Til august kommer vi til at mangle to bestyrelsesmedlemmer 

Indstilling Beslutning  

Referat - Suppleanterne får tilbud om at blive medlemmer af skolebestyrelsen 
- Rekruttering af nye medlemmer kommer på næste dagsorden 

https://cfdp.dk/om-os/medarbejdere/christian-mogensen/
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.30 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  

Indstilling  

Referat - Fremlægge skoleplan 
- Suppleringsvalg 
- Formands og næstformandsvalg 
- Et princip 


