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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 16. maj 22 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest fredag den 13. maj 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 
 
Ledelsen 

- De skriftlige prøver i FP9 er afviklet. Grundet Corona er elevernes års-
karakterer blevet overført som eksamenskarakter, i det tilfælde at prø-
vekarakteren er lavere end årskarakteren. 

- Det var første år vi havde et særligt setup for de ordblinde elever 
- En elev fra specialafdelingen har også deltaget i prøverne.  
- 8.a har afholdt kantineuge. Den blev afviklet på fornemste vis 
- Den endelige skoleplan er blevet præsenteret for lærerne 
- Der er den seneste tid blevet skrevet rigtig mange elever ind på skolen 
- De nye 0. klasser bliver ca. 20 pr hold. 
- 7. klasserne er blevet konfirmeret og er d.d. på blå mandag. 

 
Medarbejdere 

- Det går stærkt i denne periode. 
- Klassedannelses processen for nuværende 6. klasser er i gang 
- Afdelingsfesten i afdeling C er afholdt. Afdelingsfesten i afdeling AB 

skal afholdes i denne uge. 
 
Elevrådet 

- Ansøgningen til Elsassfonden 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 
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Overskrift Skoleårets planlægning  17.40 Ketty/Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Fagfordelingen er endnu ikke i mål. Der er mange ubekendte faktorer i år. Der 
skal nok komme gode skemaer inden sommerferien. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip 17.50 Jesper 

Uddybning Bilag 1  

Indstilling Beslutning 

Referat Indholdet af princippet om eftermiddagsmad i SFOen blev debatteret. 
 
Kommunikationen om hvad der bliver serveret, er vigtig. Mange har en ople-
velse af at der primært bliver serveret kage og Sun Lollys. Der bliver tilbudt 
frugt hver dag, hvilket måske skal tydeliggøres. 
 
Det skal også undersøges om skolemad.nu kan levere maden og hvad dette vil 
koste? 
 
Der er behov for at lave flere ændringer af princippet. Heriblandt hvad der bli-
ver serveret, ordlyden i princippet og økonomien. 
 
Punktet bliver taget op til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 5    

Overskrift Forældresurvey 18.10 Jesper  

Uddybning Hvordan kan vi bruge tilbagemeldingerne til at lave en endnu bedre skole? 
Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat Bestyrelsen blev delt i 3 hold. Der blev gennemført en proces, hvor svarene fra 
surveyen blev gennemarbejdet.  
Der var fokus på, hvordan man kunne bruge surveyen til PR-arbejde for Lund-
gårdskolen samt, hvordan undersøgelsen kunne bruges til at optimere nogle af 
skolens tiltag. 
 
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Teams 18.40 Jesper 

Uddybning Medbring det device, som du gerne vil tilgå Teams fra. 

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet udskydes til næste møde 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kapacitetsudfordringer i vores område  18.55 Jesper 

Uddybning En kort opsamling og drøftelse fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde.  
Bilag 3  

Indstilling Drøftelse 

Referat Punktet udskydes til næste møde 
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Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårstaffel 19.15 Jesper 

Uddybning Skal traditionen genopstå? Er der relevante temaer? 

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet udskydes til næste møde 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skolebestyrelsesvalg 19.30 Jesper 

Uddybning Opdatering 

Indstilling Beslutning 

Referat Bestyrelsen konstitueres på næste møde. 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Internat til kommende valgperiode 19.35 Jesper 

Uddybning Er der opbakning til et internat, hvis ja, hvad kunne gode temaer være? 

Indstilling Beslutning 

Referat Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.45 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Forældresurvey - Opfølgning 
Månedens princip – Eftermiddagsmad i SFO - opfølgning 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   
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