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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 16. juni 22 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest fredag den 10. juni kl. 10.00 

 

 
 

 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til Didde Hjort 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Bestyrelsen bød velkommen til nyeste bestyrelsesmedlem, Didde Hjort.  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 

Fravæ-
rende 

Karina, Nadja, Simon 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.20 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formand 
- Er i gang med at indsamle materiale til årsberetningen.  

Ledelsen 
- Ledelse og medarbejdere har nu afholdt dialogmøder 
- Afdeling AB har afholdt gallafest 
- Klasselister til de nye 7. klasser offentliggøres fredag d. 17/6 
- Der er afholdt ekstraordinært forældremøde på 4. årgang i forbindelse 

med de rigtig mange nyindskrevne elever på årgangen 
- Der har været Fyraftensmøde, hvor alle medarbejdere fra Børn og 

Unge deltog. 
- Der er afholdt infoaften for de nye 0. klasser. Det var en god aften. 
- Sidste skoledag er afholdt og eleverne opførsel var helt i top. 
- 2-2 i fodboldkampen mellem 9. klasserne og lærerne. 
- Legepatruljen har været i Legoland og havde en god tur. 
- 9. klasserne klarer sig rigtig godt i afgangsprøverne. 
- Ledelsen har afholdt arbejdsaften, hvor næste skoleår var i fokus. 
- RCM-møder er blevet afviklet. Herning Kommune introducerer i stedet 

en ny samarbejdsmodel. 
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- Elevplanerne bliver erstattet af en ny meddelelsesbog. Lundgårdsko-
lens meddelelsesbog præsenteres for medarbejdere og bestyrelsen ef-
ter ferien 

- Førskolen er startet op og det er gået rigtig godt. 
- Der er ansættelsessamtaler til flere medhjælpere og 2 pædagoger i 

uge 24.  
Medarbejdere 

- Det har været travlt indtil nu, men man begynder at mærke at sommer-
ferien er tæt på. 

- Fyraftensmødet var en god oplevelse – særligt Christian Hjortkær var 
inspirerende 

- TR har afholdt TR-cafe. Det var en succes. 
- Dialogmøderne er gået godt. 
- Der er positiv feedback fra lærergruppen på støttetimer i indskolingen. 

Elevrådet 
-  

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af forretningsordenen og konstituering af 
ny bestyrelse 

17.40 Jesper  

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat Forretningsordenen blev gennemgået og revideret. 
 
Bestyrelsen blev herefter konstitueret med 
Formand – Jesper Schrøder 
Næstformand – Juan Foldbjerg 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 17.55 Ketty/Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Kim gennemgik processen med skoleårets planlægning. 
Ledelsen er tæt på at være i mål med kalenderen til det nye skoleår. 
Fælles Tid i uge 23 blev brugt til at få lagt fagudvalgsmøder, klassekonferencer 
og forældremøder ind i AULA-kalenderen.  
Skolen er langt i planlægningsforløbet. 
 
Forældremøderne for 22/23 

0. årgang – 12/9 – kl. 17-19.30 - Didde 
1. årgang – 25/8 - kl. 17-19.30 – Thomas 
2. årgang – 6/9 - kl. 17-19.30 - Juan 
3. årgang – 1/9 - kl. 17-19.30 - Karina 
4. årgang – 31/8 - kl. 17-19.30 - Heidi 
5. årgang – 28/9 - kl. 17-19.30 - Søren 
6. årgang – 21/9 - kl. 17-19.30 - Jesper 
7. årgang – 18/8 – kl. 16.30-19 - Juan 
8. årgang – 10/8 – kl. kl. 17-19.30 - Juan 
9. årgang – 17/8 - kl. 17-19.30 - Annika 
SP.årgang – 6/9 - kl. 16.30-19.00 – Karina/ KG 
 

Punkt 5    
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Overskrift Forældresurvey 18.15 Jesper  

Uddybning Opfølgning fra sidste møde 

Indstilling Orientering 

Referat PR-udvalget får en opgave ind i arbejdet med forældresurveyen. 
Det ville være godt, hvis en fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage i pr-
udvalget. Udvalget mødes ca. 10 gange på et skoleår og mødetidspunktet bli-
ver 9.35-10.50. 
Punktet bliver udskudt til næste møde. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip 18.25 Je-
sper/Gitte 

Uddybning Bilag 2  

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet er en opfølgning fra seneste møde. 
Prisen er nu hævet til 100kr. pr. måned grundet stigende omkostninger. 
GB fremlagde medarbejderperspektiver på princippet om eftermiddagsmad. 
Herefter blev princippet diskuteret med de nye perspektiver in mente. 
 
Vi arbejder videre med ordningn 
 
Månedens princip blev revideret og vedtaget. 
 
Punktet genoptages til bestyrelsesmødet i september 22 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på kapacitetsudfordringer  18.45 Ketty 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Der blev orienteret om både forløbet og status om kapacitetsudfordringerne 
omkring Snejbjerg/Gødstrup/Tjørring på Børn og Unge området. 
 
Bestyrelsen har et ønske om at bidrage med ideer til Lundgårdskolens mulig-
heder for at bidrage med at løse disse kapacitetsudfordringer. 
 
Bestyrelsen vil blive orienteret og inddraget løbende. 
 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårstaffel 19.00 Jesper 

Uddybning Skal traditionen genopstå? Er der relevante temaer? 

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet flyttes til næste møde 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 19.20 Kim 

Uddybning Der er lavet forventet regnskab for 2. kvartal 

Indstilling Orientering 
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Referat Skolen har vist et overskud på ca. 1.1 millioner kr. 
SFO’en viser et overskud på ca. 140.000 kr. 
Både skole og SFO bruger af deres opsparede overskud. 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Datoer for kommende møder samt Internat til kommende 
valgperiode 

19.30 Jesper 

Uddybning Bilag 3 

Indstilling Beslutning 

Referat Datoerne for kommende bestyrelsesmøder samt det kommende internat blev 
besluttet. 
 
Ledelsen indkalder til både møder og internatet. 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.40 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Alkolhol som punkt på forældremøder 
Eftermiddagsmad i SFOen 
Nytårstaffel 
Forældresurvey 
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