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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 10. januar 22 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest fredag den 7. januar kl. 10.00 

 
 
 

 

 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.20 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formand: Der har ikke været samrådsmøde. Godt at få læst information fra 
”Skole og Forældre” 
 
Ledelsen: I december fyldte Corona meget – se punkt 3.  Kim og Ketty be-
søgte Tjørring og Gullestrup Skole op til jul. Det var på foranledning af det fæl-
les bestyrelsesmøde.Dejligt, at få eleverne tilbage. Det gav også lidt medie-
dækning hos TV-midvest/TV2.  
Der har efter nytår været fyrværkeri, der er blevet skudt af på skolen. Skolen 
har fundet eleverne, der har skudt af og talt med dem.  
 
Medarbejdere: Er kommet fint i gang efter ferien. Der er kommet rutine med at 
tingene skifter og folk er ved godt mod. Der er glæde og lettelse over at ned-
lukningen ikke var længere tid.  
 
Elevrådet: Dejligt at være tilbage og kan være socialt. Der kommer nyt skema 
og det bliver fint. 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering  17.40 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
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I december var der stor udbrud på skolen.  
Skolens ledelse oplever en stor forældreopbakning i løsningerne i forbindelse 
med Corona. 
 
Der er skiftende coronaregler, og skolens ledelse bruger jævnligt forvaltningen 
til at hjælpe med tvivlsspørgsmål. 
 
Forældre skal bære mundbind på skolen. De skal også for så vidt muligt ikke 
komme ind på skolen. Undtagelsen er møder. 
 
Der er større elevfravær i forbindelse med Corona. Der er fokus på fravær, og 
skolen forsøger at tage højde for Coronarelateret fravær. 
 
Selvtest bliver udleveret fredag, således eleverne kan være nytestede man-
dag. 
Der kommer ikke podere på skolen længere. I stedet bruges selvtest. 
 
I SFO’en er eleverne klasseopdelt. SFO-medarbejderne forsøger at skabe 
mange aktiviteter for børnene i SFO’en. Aktiviteterne bliver genbrugt fra den 
ene klasse til den anden. 
 
Skolen blev ikke lukket i december selvom, der var mange smittetilfælde. En 
beslutning om at lukke en klasse eller en hel skole vil altid ligge hos Styrelsen 
for Patientsikkerhed. 
 
Hvis børnene holdes hjemme, selvom de er raske, så skal det registreres som 
ulovligt fravær, og forældrene overtager undervisningspligten. 
 
Der er stort fokus på lærings- og trivselsudfordringer ifm Corona. Herning Kom-
mune har tildelt ekstra midler til skolerne og på Lundgårdskolen er der ligele-
des prioriteret ekstra midler til tolærerordninger på flere udvalgte årgange.  
 
Eleverne er også opmærksomme på dette evt. læringstab. 
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på sidste månedens princip – klassedan-
nelse.  

17.55 Jesper 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning  

Referat Principperne for klassedannelse blev gennemgået og diskuteret. 
Der blev tilføjet en enkelt passus, hvorefter princippet blev vedtaget. 

Punkt 5    

Overskrift Udlån af lokale 18.10 Annette 

Uddybning Opfølgning fra sidste møde. Præsentation af den reviderede udgave. Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat Bilag 2 blev gennemgået og tilrettet og herefter godkendt. 



 

3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skolebestyrelsens håndbog 18.20 Jesper 

Uddybning Alle læser kapitlet ”Rammer for skolebestyrelsen” og noterer sig 3 ting, som vi 
på Lundgårdskolen skal arbejde med. Der vil blive lavet en proces. 

Indstilling Beslutning 

Referat Hver gruppe diskuterede fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet. De udvalgte de 
3 mest relevante og præsenterede i plenum. Der arbejdes videre med priorite-
ringerne fortløbende. 
Gruppe 1 

- Værdiregelsæt 
- Bestyrelsen kan udtale sig om skoledagens organisering – de skal 

også kunne udtale sig om skemaet 
Gruppe 2 

- Gentænk og forny bestyrelsesarbejde - -> principper 
- Synlig bestyrelse – skabe tilknytning til flere forældre 

Gruppe 3 
- Onboarding af bestyrelsesmedlemmer 
- Skal der flere elever i bestyrelsen 
- Kan bestyrelsen bruge erhvervslivet/foreningslivet til at kvalificere be-

styrelsesarbejdet? 
- Hvordan arbejder vi som bestyrelse (Skolepolitisk,forvaltning, ledelse 

og samarbejdende – se bestyrelseshåndbogen) 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ansættelse af ny lærer 19.20 Ketty 

Uddybning Der holdes ansættelsessamtaler den 17. januar  

Indstilling Orientering 

Referat Til samtalerne vil bestyrelsen være repræsenteret ved 2 forældrerepræsentan-
ter og 2 medarbejderrepræsentanter. 
 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Foredrag af Christian Mogensen 5. april. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal forsøge at skabe lokalt fokus på stort forældre- og elevtilslutning. De vil 
blive indkaldt af KG 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   
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