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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 7. september 22 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest fredag den 2. september kl. 10.00 

Vi begynder med spisning kl. 17.00 
 

 
 

 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  

Fravæ-
rende 

 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.20 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formand/næstformand 
- Har deltaget på et møde om økonomien i børn og unge. Der vil blive 

indkaldt til et lignende møde, hvor fordelingsmodellen gennemgås 
- Har været til samrådsmøde. Det ser ud til at der skal spares penge på 

børn og unge området. 
- Emnet om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere blev drøftet i 

gruppesammenhæng. Vi ser ikke nævneværdige fastholdelsesudfor-
dringer på Lundgårdskolen. 

Ledelse 
- Der er handlet på en mobbesag. Sagen følges.  
- Der har været lejrskoleuger, og de er forløbet godt. 
- Der er indskrevet 3 nye elever siden seneste bestyrelsesmøde. 
- Første møde i jubilæumsudvalget er blevet afholdt. Vi arbejder frem 

mod skolens 50-års jubilæum. 
- 2 nye medarbejdere er startet i denne måned. 
- Der er slået 2 nye stillinger op. Der er samtaler d. 22/9. KT indkalder. 
- Datoen for nytårstaffel bliver d. 26/1-23 

Med 
- Der er godt gang i den. Det går godt – og vi har nogle dejlige elever. 
- De nye kollegaer er kommet godt i gang, og det går travlt, men godt i 

afdelingerne.  
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Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip – Eftermiddagsmad i SFO´en 17.45 Jesper  

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat Siden punktet var på sidst, har ledelsen undersøgt muligheden for at få leveret 
SFO-mad fra en ekstern leverandør, men det har ikke været muligt at indgå en 
aftale, der har kunnet levere det, SFO´en har behov for. I stedet er der lavet en 
aftale med MENY, der pakker maden, hvilket gør det mindre tidskrævende for 
personalet at klargøre maden. 
Der har lavet forskellige prøvehandlinger omkring fredagscaféen, men uden, at 
der kan konkluderes noget konkret endnu. Den er lige nu aflyst, men kan godt 
genoplives ved specielle anledninger 
Der har ikke været henvendelser omkring den nødvendige prisstigning, der er 
sendt ud. 
Princippet fastholdes i den form som bestyrelsen har vedtaget. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Meddelelsesbogen 18.00 Kristoffer 

Uddybning Meddelelsesbogen er afløser for elevplanen.  

Indstilling Orientering 

Referat Punktet tages op på næste møde. 
 
 

 

Punkt 5    

Overskrift Økonomi 18.10 Kim  

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Skolen har lavet forventet regnskab (budgetopfølgning) og skolen fastholder 
forventningen om, at både skolen og SFO´en vil levere positive årsresultater. 
Der vil blive brugt en del af skolens overførte overskud, hvilket har været plan-
lagt for årets begyndelse. Dog kan forbruget af det overførte overskud blive 
større end først ventet pga. øgede udgifter til el, vand og varme. Her får skolen 
en merudgift på ca. 25%, hvilket påvirker årsresultatet i en negativ retning. 
Hvordan udviklingen bliver på området, kan bevæge årsresultatet yderligere – 
både i positiv og negativ retning. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Den nye samarbejdsmodel 18.30 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Samarbejdsmodellen kommer i stedet for ressourcercentermøder. Skolen er 
ved at finde den bedste form for de nye samarbejdsmøder, hvor Lundgårdsko-
len vil arbejde ind i den nye model, så der bliver holdt de bedst mulige møder 
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med forældre og eksterne parter. Skolen går ind i arbejdet med et positivt sind, 
selvom man er ked af at forlade en model man har været glad for 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på kapacitetsudfordringer  18.40 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Herning Kommune forventer, at der i fremtiden vil opstå en by omkring super-
sygehuset i Gødstrup. Dette vil give kapacitetsudfordringer for skoledistrik-
terne omkring Gødstrup. Der er flere løsninger på tegnebrættet, hvoraf Lund-
gårdskolen kan være en del af de løsninger. 
 
Skolebestyrelsesformanden orienterede om status på forløbet om, hvor de po-
tentielle elever fra Gødstrup skal gå. 
 
Bestyrelsen vil blive opdateret løbende. 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Høringssvar på budget 2023 samt høringssvar på ”Sam-
men om skolen” 

19.10 Jesper 

Uddybning Bilag fra forvaltningen til ”Sammen om skolen”. Link til budgetudkastBilag med 
udkast til høringssvar følger 

Indstilling Beslutning 

Referat Bestyrelsen drøftede udkastet til høringssvaret. Efter drøftelsen blev udkastet 
tilrettet og er klar til underskrivelse. 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Tour de bestyrelse 19.30 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Den foreløbige dato er 31/10. 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ønsker til Tour de Lundgård 19.40 Jesper 

Uddybning Hvilke områder på skolen ønsker I at besøge og hører nærmere om 

Indstilling Beslutning 

Referat Bestyrelsen ønsker at få et endnu dybere kendskab til Lundgårdskolen. Derfor 
startes Tour de Lundgaard. 
Stederne bestyrelsen ønsker at besøge er 
-Førskolen 
-Modtagerklasserne 
-Afdelingerne 
-Faglokaler 
-Teknisk serviceleders lokaler 
-Udeområder 
-SFO 
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Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.50 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Meddelelsesbogen 
Princip om telefoner og Smartwatches 
Treskolesamarbejde 


