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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 27. marts 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- elevråd 
- formanden/samråd 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 

17.25 Majbritt 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Elevråd: Lavet et udvalg til salg af toast. Så det går snart i gang. 
 
Formanden: Der er ikke noget nyt fra samråd. Super arrangement for 7. klas-
serne. 
 
Ledelsen: Dejlig stemning til 7. klasses arrangement. Det tegner til endnu en 
god årgang. Aftenen blev kort evalueret på mødet. 6. klasse er filmet til DR ud-
sendelsen: ”Skærmen fucker med dig” 
 
SFO: Har budt velkommen til ny studerende. 
1. april starter førskolen op. Børnene er på skolen tirsdage og torsdage indtil 
1. juni, hvorefter det bliver alle dage. SFO og skole er en del af det nye Her-
ning Kommune koncept: Dino skolestart. 
Der arbejdes også på højtryk med uge 27 – Wild Week Days 
 
 
Medarbejdere: Travlt med forårskoncert, samtaler og det kommende skole år. 
 
  
 
 

  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Afbud fra Tenna, Dorthe og Didde 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 17.35 Ketty/Kim 

Uddybning Opdatering på planlægning og justering af folkeskolen 

Indstilling Orientering  
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Referat  
Ledelsen er i gang med planlægningen af næste skoleår. 
Der er kommet melding fra undervisningsministeriet om, at den politiske aftale 
omkring justering af reformen kun er en aftale og ikke en lov. Derfor skal alle 
skoler arbejder videre som vanligt indtil loven er både 1., 2. og 3. behandlet. 
Dermed ser det ud til, at det bliver svært at nå inden det nye skoleår starter. 
Derfor er det mest sandsynligt skoleåret vil blive planlagt som i år. 
Konkret betyder det blandt andet, at den kortere skoledag for indskolingen først 
vil komme til at gælde fra skoleåret 2020. 
Der holdes fast i en kortere skoledag for både mellemtrin og indskoling igen-
nem §16B. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Inklusionsstrategi evaluering 18.10 Ketty 

Uddybning Se bilag 1a og 1b 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Bestyrelsen er blevet bedt af forvaltningen om at svare på følgende spørgsmål 
omkring inklusionsstrategien: 
”I den nuværende inklusionsstrategi omhandler kapitel 4 forældresamarbejdet. 
Denne del af inklusionsstrategien vil vi gerne bede jer som forældrerepræ-sen-
tanter om at evaluere. 
Evalueringen skal have fokus på følgende punkter: 
1) Hvad fungerer godt ved forældresamarbejdet? 
2) Hvilke udfordringer er der ved forældresamarbejdet? 
3) Hvilke udviklingsmuligheder er der ved forældresamarbejdet? 
Alle tre spørgsmål skal naturligvis ses i forhold til at lykkedes med inklusionen.” 
 
Ad1: Inddragelsen af forældre opleves i bestyrelsen som på et godt og pas-
sende niveau. Lundgårdskolens fleksibilitet i samarbejdet er med til at få tin-
gene til at glæde. Skolens brug af trivselsrødderne som sparring igennem nyt-
årstaffel m.m. er godt. Skolens mange tilbud og hurtig respons fra medarbej-
dere får også tingene til at fungere. 
Skolens indsats for alt involverer alle forældre er også vigtig at fremhæve i 
gennem sammenhæng. 
 
Ad2: Forventningsafstemningen/rammesætningen forældre i blandt kan udfor-
drer. Især elever/forældre i overbygningen kan ofte have et ønske om at vælge 
skolearrangementer lidt fra. 
Skolen kunne godt være endnu tydeligere i forhold til rammerne, som enkelte 
forældre indimellem forsøger at udvide ud over de grænser som skolen har. 
Også kommunikationsniveauet kan være en udfordring – både for meget og for 
lidt. Det er enormt individuelt, hvor meget den enkelte forældre ønsker. 
Perspektiverne mellem forældre og de professionelle kan være forskellige, hvil-
ket altid er en udfordring. 
Forældre, der ikke deltager i skolens arrangementer, er en tilbagevendende 
udfordring. 
 
Ad3: Arbejde med tydelig rammesætning – gerne i indskolingen, så forældrene 
er med på skolens rammer fra starten. 
 
Medlemmerne kan eftersende evt. sende yderligere refleksioner i løbet af den 
kommende uge. 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 
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Overskrift Aula 18.30 Kim 

Uddybning Kommunikationsplatform fra august 2019 – hvor langt er vi nu? 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er blevet åbnet for skolens administratorer og disse er i gang med at 
sætte Aula op. 
På trods af enkelte ”børnesygdomme” opleves systemet som nemt og over-
skueligt. Ikke alle funktioner er tilgængelige, men det forventes at komme i lø-
bet af foråret. 
Lærerne bliver lukket ind i Aula efter påske, hvor de får den første undervis-
ning i systemet. 
Systemet er markant anderledes end Intra, og det er vigtigt, at Aula ikke tæn-
kes som Intra 2.0. 
Aula vil blive et fortløbende punkt – også med opsamling fra nytårstaffel. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af nytårstaffel - formen 18.40 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Evalueringen går på formen og ikke indholdet – det arbejdes der med senere 
under Aula punkter fremadrettet. 
 
Formen blev oplevet som god. Det fungerer godt i personalerummet. Grup-
perne arbejdede super godt og var meget konstruktive. Nogle grupper blev 
ramt af sygdom, og de medlemmer der kom, kunne godt være blevet delt ud 
på færre grupper. 
 
Dejlig med maden, og det at der blev kræset for deltagerne. Det kunne være 
godt hvis det meste af bestyrelsen kunne være med. 
 
Godt emne til næste skoleår tages op næste gang – her vælges også dato 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.50 Kim 

Uddybning Gennemgang af styringsmodel 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Bestyrelsen kiggede på de nye modeller for tildeling. Det giver udfordringer for 
Lundgårdskolen, når modellen gælder i budgetåret 2021. I den kommende tid, 
vil skolen arbejde med hvad der kan gøres for at kompensere for de mang-
lende midler. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Centerorientering  19.00 Mette 

Uddybning Orientering af her og nu samt drøftelse af fremtidsmuligheder  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Centeret er ved at lande efter den store besparelse der blev udmøntet omkring 
jul. Tilbuddet er passet til den nye virkelighed, og cirkusugen har givet meget 
ny energi. 
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Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Drøftelse af forslag fremsendt af Karina jf Intra 19.20 Karina 

Uddybning SB-medlemmer får adgang til alle klasser 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Forslag om at sende enslydende beskeder fra skolebestyrelsen. Det vides 
endnu ikke, hvordan muligheden for dette er i det kommende Aula. 
Bestyrelsen diskuterede om invitationer skal kommer fra skolens ledelse eller 
sendes ud via de forskellige bestyrelsesmedlemmer. 
Det besluttes fra gang til gang, hvordan evt. beskeder fra bestyrelsen sendes 
ud. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Indsatsområder kommende skoleår 19.20 Ketty  

Uddybning Hvor ligger fokus i skoleåret 19/20 

Indstilling Orientering. 

Referat  
Aula 
Læseskole 
Motivation og feedback 
Justering af reformen 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 19.35  

Uddybning Er der tidsmæssigt plads, tager vi en rundtur i de nye lokaler 

Indstilling  

Referat  
 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang 19.55 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

 Emne til nytårstaffel 2020 og dato for denne. 

 Store og små venner 
 


