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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 23. august 2021 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud hurtigst muligt 

 
 

 

 

Punkt   Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst og præsentation af og til nye medlemmer 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Præsentationsrunde, hvor de 2 nye bestyrelsesmedlemmer og forældrerepræ-
sentanterne præsenterede sig for hinanden.   
 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 
Forslag om punkt til næste møde - komme/gå modul i Aula 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.25 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat -Formand 
Ikke noget siden sidst 
-Ledelsen 
God start på skoleåret. En dejlig første skoledag med velkomst af de nye 0. 
klasser. 
Klassekonferencer er blevet taget i brug på skolen. Der har været gode ople-
velser. 
Der er en god stemning på skolen. 
Der er kommet nyt personale på Lundgårdskolen, og det opleves, at de er fal-
det rigtig godt til. 
Coronarestriktionerne er blevet løsnet, og det giver muligheder for at arran-
gere flere aktiviteter 
Aftenarrangementer i SFO´en bliver genoptaget og også 2. klasserne bliver in-
viteret i år. 
-Medarbejdere 
Der er god stemning på skolen 
Det er en fornøjelse at restriktionerne formindskes. 
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Der var travlt i uge 31 
De nyansatte passer rigtig godt ind medarbejdergruppen. 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang og revidering af forretningsorden 17.35 Jesper 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat Forretningsordenen blev gennemgået og få forandringer blev tilføjet før den 
blev vedtaget. 
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang og revidering af årshjul  17.45 Jesper 

Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat -Kvalitetsrapporten skal ikke laves i år, der er blevet givet nogle frihedsgrader 
ifb. med Corona. Skoleåret vil blive evalueret på anden vis.  
Bestyrelsen vil gerne tilbyde ”freelancepasning” som et nyt punkt til årshjulet.  
”Freelancepasning” i forbindelse med sommerafslutning var meget værdsat af 
medarbejderne og ledelsen 

Punkt 5 Corona    

Overskrift  17.55 Ketty 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat Der blev orienteret om nogle af de verserende udfordringer med Corona. 
Mange flere elever vælger at lade sig teste som følge af de stigende smittetal i 
Tjørring. Der har været 5 tilfælde af smitte den seneste uge. Det har givet et 
stort arbejde med smitteopsporing og kommunikation. Ledelsen oplever at for-
ældrene sætter pris på den indsats, der bliver leveret når skolen oplever 
smitte. 
 
Det blev efterspurgt om der kunne være en form for fjernundervisning for de få 
elever der er isolerede. 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opstart nyt skoleår 18.00 Ketty 

Uddybning Præsentation af eksempler 

Indstilling Orientering 

Referat Det har været en god start på skoleåret. 
Der er også kommet nogle nye elever for hvem opstarten har været god. 
Der har været rigtig mange lejrture. Det giver ekstra vikardækning og vi i ledel-
sen oplever stor opbakning fra lærerne til at dække dette. 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Revidering af antimobbestrategien 18.05 Kristoffer 
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Uddybning Arbejdsgruppen fremlægger fra processen om udvidelse af det digitale afsnit 

Indstilling Orientering 

Referat Alle 3 arbejdsgrupper har nu mødtes og udfyldt et skema om deres oplevelser. 
d. 7/9 kommer Christian Mogensen og holder oplæg om emnet. 
Herefter skal arbejdsgruppen mødes en sidste gang, hvor der skal formuleres 
en tekst til det digitale afsnit i AMS. Arbejdsgruppen vil også komme med et 
bud på, hvordan man kan inddrage denne viden til bestyrelsens bidrag i forbin-
delse med forældremøderne i starten af skoleåret 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Overgang fra børnehave til skole 18.15 Gitte 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Ledelsen orienterede om indsatsen om den gode overgang fra børnehave til 
skolen. Herunder forløbet Dino skolestart. 
 
I forbindelse med Corona har der været nogle nye tiltag, hvilke skolen og bør-
nehaven vil evaluere på. 
I dette skoleår låner børnehaven lokaler af skolen 2 formiddage om ugen, for at 
sætte endnu mere fokus på børnenes kendskab til skolen. 
 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Deltagelse i kommende forældremøder 18.25 Jesper 

Uddybning Hvilke emner skal præsenteres – og hvem deltager hvor 

Indstilling Drøftelse/beslutning 

Referat Møderne blev fordelt mellem forældrerepræsentanterne. 
Fordelingerne, tiderne og slidet bliver gensendt til forældrene. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomistatus 18.35 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Nyt tidspunkt for forventet regnskab. Det ligger før første lønkørsel og det giver 
usikkerheder. Et stort antal af SFO-børn bidrager til et fornuftigt udgangspunkt. 
Der er en ambition om at købe computere til SFO-personalet 
 
På skoledelen ser det også fornuftigt ud.  
Det følger den plan, der blev lavet for nogle år tilbage i forbindelse med incita-
mentsstrukturen.  
Alle Corona-udgifter bliver søgt refunderet. 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Suppleringsvalg til august 2021 18.45 Jesper 

Uddybning Procesplan 

Indstilling Beslutning  

Referat Suppleringsvalget følger tidsplanen 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Medarbejdernes dag 18.55 Jesper 
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Uddybning Hvordan ønskes den afviklet i år? 

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet blev behandlet 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Temauge 41  19.15 IM 

Uddybning ”Lundgårdskolen redder verden”  

Indstilling Orientering 

Referat Lundgårdskolen redder verden – igen 
Emneuge om de 17 verdensmål.  
Eleverne bliver fordelt på tværs af årgangene delt op, således 0-2, 3-5 og 6-8. 
ugen sluttes af med motionsdag fredag. 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Revitalisering af trivselsråd 19.25 Jesper 

Uddybning Er der behov for at trivselsrådene får ”en hånd med” til en god opstart 

Indstilling Beslutning 

Referat -Trivselsrådene bliver nævnt i ugebrevet. Hvor der også vil blive sat rammer op 
for, hvad trivselsrådene må ift. forsamlinger  
-lærerne bliver bedt om at ”puste” til trivselsrådene 
 

Punkt 15  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.35 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 16  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

  

 -Teams for bestyrelsen som punkt. Søren fremlægger 
-Månedens princip  
- Mobiltelefoner  
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