
1 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 5. november 2018 kl. 17.00 – 19.00 
og fra 19.00 – 21.00 fælles bestyrelsesmøde 

Husk mødet foregår på Tjørring Skole 
 

Vi har bedt køkkenet på Tjørring Skole om at lave en let anretning til os 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.05 Majbritt 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Elevråd: Har arbejdet med børnerettighedsdagen, hvor 2 repræsentanter tager 
ud i klasserne fra 0. til 6. årgang og fortæller om dagen. 
Der har også være talt om retningslinjer for skolefodbold, hvor der kan komme 
tilskuere med fra 5. runde. 
Elevrådet har ønsker til elkedel, nye toiletter, skaterrampe, brusere i idræt, 
bordfodbold, bedre ringelyde og hyggestunder. Pengene skal komme fra de 
penge, der er afsat til forbedringer af skader i fællesarealet.  
Bestyrelsen kvitterer for, at eleverne behandler fællesarealet rigtig flot. Flere af 
forslagene blev diskuteret og sendt tilbage til elevrådet som kan arbejde vi-
dere. Ledelsen arbejder videre med toiletterne og brusehovederne i idræt. El-
kedlen blev debatteret ekstra. Kogende vand er der en sikkerhedsrisiko for-
bundet med, hvorfor bestyrelsen ikke kan støtte om et sådan et forsalg. 
 
Formand:  
Intet nyt – der er samrådsmøde i uge 46 
 
Ledelsen: 
Ketty har været rundt og fortælle om Lundgårdskolen i Solstrålen inden ind-
skrivningsmøde. 
Byggeriet går godt, men der er lidt udfordringer omkring gulve.  
Samtalerne er gået i gang. 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt 
Afbud: Jannie, Didde, Tenna, Camille, Inger 
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SFO har haft pædagogisk lørdag og arbejdet med værdisæt og indflytning på 
skolen. Der er nedsat et udvalg til indflytning.  
Der har været møde med skolens PLC, SFO´en og Solstrålen omkring over-
gange mellem skole, SFO og børnehave. 
 
Medarbejdere: 
Der er god stemning i afdelingerne. Også her kigges der på indflytning af SFO. 
Der gøres klar til de mange samtaler. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning af cykelparkeringsområdet 17.15 Ketty  

Uddybning Både Ketty og elever har inspiceret områderne. Der er masser af plads. Hvor-
dan kan vi hjælpe med en bedre fordeling? 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Elevrådet og ledelsen har været ude og inspicerer cykelparkeringen. Der er 
meget plads, men den skal fordels bedre. Det er elevrådet gået i gang med og 
der bliver markedet så det er tydeligt, hvor man skal parkere. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering uge 41 17.25 Majbritt 

Uddybning Der ønskes forældre-, elev- og medarbejder- og ledelsesperspektiv. 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
God oplevelse torsdag aften – der var meget liv på hele skolen – både ude og 
inde. 
Medarbejderne er godt tilfredse med både ugen og aftenen. Mange medarbej-
dere har fået god respons fra både elever og mange forældre. 
Der var store roser til medarbejdere og elever. Mange forældre fik set hvordan 
deres børn trives på skolen – det var rart især for nye forældre 
 

Punkt 5 Punktet udskydes Tid Ansvarlig 

Overskrift Trivselsmåling 17.35 Mette 

Uddybning Opfølgning 

Indstilling Orientering 

Referat  
Tages op næste gang. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på Tour de bestyrelse 17.40 Ketty 

Uddybning Evaluering af årets Tour 

Indstilling Orientering 

Referat  
God respons – det var rigtig spændende og flere var positivt overrasket. Op-
læg om elevfravær, Aula, kommunikation og bestyrelsesarbejdet generelt var 
en del af de workshops, der blev besøgt. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Høring af ny Børne- Ungepolitik 17.45 Ketty 
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Uddybning Se bilag 1a og 1b 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Børnefamilieudvalget har indstille til at politikken godkendes. Bestyrelsen sav-
ner lidt, at politikken konkretiseres. Det vil bestyrelsen selv være konkret på, 
efter politikken er godkendt. Gerne med inddragelse af både elever og medar-
bejdere. 
Skoleledelsen melder tilbage, at Lundgårdskolens bestyrelsen støtter op om 
Børne- Ungepolitikken. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Promovering af foredrag  18.00 Majbritt 

Uddybning Ann Elisabeth Knudsen er bestilt til den 15. januar. Hvilket set op vil vi gerne 
have. Promovering - hvordan? 
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe. 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Foredraget vil kun være for forældre og ramme bredt fra 0. til 9. årgang. Ar-
bejdsgruppen fortsætter med promoveringsdelen. Det tænkes i en officiel åb-
ning af skolens nye multirum (den gamle kantine) 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Profilfilm 18.15 Ketty 

Uddybning Vi har skaffet penge til at lave en profilfilm af Lundgårdskolen på ca. 5 minutter. 
Hjemmeopgave for bestyrelsen – hvis du fik et kamera i hånden, hvad skulle 
så i fokus 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Hvad kan profilere Lundgårdskolen? Vi har forbindelse til Gerner Film, der alle-
rede har været med til motionsdagen. De kommer igen i løbet af skoleåret. Li-
geledes skal der også være forældre, der fortæller om hvorfor de vælger Lund-
gårdskolen. 
Bestyrelsen tænker elementer som: 
Udeområder 
Faglokaler 
Den frie leg 
Rum til at være 
Læringsrummene i afdelingerne 
Gerne elever, der fortæller om skolen 
Mangfoldigheden på skolen – plads til forskelligheden 
Fællesskabet – liv og glæden 
Legepatruljer 
Læringsperspektiv – vores faglighed 
Elevrådet og medinddragelse  
 
Der blev også luftet tanker om flere film, der kan ramme elever fra både ind-
skoling, mellemtrin, overbygning og center. 
Elevrådet får også en opgave i at fortælle, hvad de gerne vil fremhæve 
 

Punkt 10 Punktet udskydes Tid Ansvarlig 

Overskrift Synlighed i og på diverse medier 18.30 Majbritt 

Uddybning Opfølgning på tema fra nytårskur 
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Indstilling Drøftelse 

Referat  
Tages op igen næste gang 
 

Punkt 11 Punktet udskydes Tid Ansvarlig 

Overskrift Digital færdsel på skemaet 18.40 Majbritt 

Uddybning Opfølgning på tema fra nytårskur 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Tages op igen næste gang 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårskur januar 2019 18.50 Ketty 

Uddybning Ramme for kommende arrangement. Gode idéer til tema og ramme. 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Der sættes lidt mere tid af end sidste år. 
Der tænkes i at arbejde med: 

- Motivation og feedback. – hvordan kan forældre understøtte motivatio-
nen for skolen? 

- Forældrenetværk 
- Trivselsrådenes arbejde og rammen for denne 
- Profilering af skolen 

 
Dagsorden kommer ud i starten af januar. 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi opfølgning 18.50 Ketty 

Uddybning Orientering omkring arbejdet med ny tildelingsmodel samt økonomi generelt 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Skolen og SFO´ens økonomi lider under årets besparelser. Der arbejdes hårdt 
på at ramme et 0. Centerets økonomi er lidt bedre pga. stigende elevtal. 
Ledelsen har set en ny model. Den rammer igen de store skoler, som vil blive 
udfordret på at levere samme kvalitet som hidtil. 
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 18.55  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Elever som trivselsambassadører? – Kunne det sættes op på skolen? 
 

Punkt 15  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  
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Referat  
 
 


