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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 20. maj 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.25 Majbritt 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Elevråd: hjælper til 9. klassernes sidste skoledag med at rydde op. Der arbej-
des lige i en frivillig lektiecafé 
 
Formand: ikke noget at berette. Næste mødegang er udvidet til sommerafslut-
ning. 
 
Ledelsen: 
Der arbejdes med skoleårets planlægning samt det nye Aula. Der er sat gang i 
trivselsmålingen. Besøg af forældre, der overvejer at skifte til Lundgårdskolen.  
 
SFO: Arbejder med overgangen fra børnehave til skole 
 
Medarbejdere: Der tales om de nye ansættelser. Der er tilfredshed med mobil-
hotellerne og deres funktion. Der er godt gang i planlægningen af næste sko-
leår. 
 
 

  
  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Afbud fra Inger, Didde, Karina, elevråd 
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Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 17.35 Ketty 

Uddybning Lovændringer, herunder USU-opkvalificering og afkortede skoledage 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Tæt på en færdig fagfordeling. 
 
Der er vedtaget justering af reformen. Der er arbejdes med en afkortet skole-
dag for indskolingen 3 dage om ugen, der slutter kl. 13.15. De 2 andre dage 
slutter kl. 14.00 
 
Ændring af timetalsplanen er først i skoleåret 20/21. 
 
Opkvalificering af USU: Der laves et katalog over muligheder for usu for hver 
årgang med udgangspunkt i det arbejde, der er lavet i afdeling C på skolen. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift 3-skole samarbejdet 17.50 Ketty 

Uddybning Hvordan kan vi styrke vores fælles interesser? 
Herunder aftale om fælles bestyrelsesmøde? 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Punkter til et fælles bestyrelsesmøde: 

• De bedste børn i Tjørring 

• Invitation af alle trivselsrødderne fra samtlige skoler 
 
Det kunne være fint med en fra HR, der kunne facilitere mødet. Det aftales i le-
delserne. 
Mødet holdes den 27.02 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Aula 18.10 Kim 

Uddybning Nytårskurens ideer gennemgås Bilag 1 

Indstilling Drøftelse 

Referat Der laves en ”grønspættebog” til det kommende system på baggrund af de til-
bagemeldinger der kom til nytårskuren. 
 
Hvad skal vi have med på de kommende forældremøder omkring Aula? 
Her laver ledelsen en oplæg til Aula – gerne med fokus på notifikationer og 
setup hos den enkelte. 
 
Aula er en kommunikationsplatform og det er her alt fremtidig kommunikation 
skal køre. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Forberedelse af kommende forældremøder  18.35 Majbritt 

Uddybning Hvilke emner skal bestyrelsen bidrage med? 

Indstilling Beslutning 

Referat Aula 
Bestyrelsesarbejde – ny forkortet valgperiode – Årshjul 
3 skolesamarbejde 
Ny hjemmeside – fakta om Lundgårdskolen 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Incitamentsstruktur  18.55 Ketty 

Uddybning Idégenerering af muligheder for arbejdet med den nye tildelingsmodel 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Inddragelse af medarbejdere til arbejdet med forøget inklusion som incita-
mentsstrukturen tilsiger. Bestyrelsen er også inviteret med. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kommende ansættelsessamtaler 19.10 Ketty 

Uddybning Hvem deltager den 21. maj  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er nedsat et ansættelsesudvalg. Der har været 34 ansøgere. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Det nye kompetencecenter 19.15 Mette 

Uddybning Fremlæggelse af ramme 

Indstilling Orientering 

Referat  
Gennemgang af den nye organisering i kompetencecenteret. Dette er ændrin-
ger af en række interne organiseringer. 
Bestyrelsen er positive over for de nye strukturer. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Tekstperimentet 19.25 Kim 

Uddybning Lundgårdskolen er med i et nyt projekt 

Indstilling Orientering 

Referat  
Lundgårdskolen bliver en af 4 skoler fra Herning Kommune, der får tildelt en 
sum penge til at lave undervisning i teknologiforståelse på mellemtrinnet. Hver 
klasse på mellemtrinnet vil modtage undervisning 4 sammenhængende dage 
af en lærer og en tovholder i projektet. 
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Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Revision af Antimobbestrategi 19.35 Mette 

Uddybning Årlig revision af vores antimobbestrategi Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Strategien har været i spil et par gange i løbet af det seneste år. Den blev gen-
nemgået på bestyrelsen og fejl og mangler blev ændret. Strategien er opdate-
ret  
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Mødedatoer til kommende skoleår 19.50 Majbritt 

Uddybning Tjek bilag 3 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er ønske om ændring af den 23.03 rykkes til mandag den 09.03 .eller 
30.03. Formanden beslutter. 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Suppleanter 19.55 Majbritt 

Uddybning Hvordan gør vi? 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der mangler to suppleanter. Der reklameres i starten af det nye skoleår. 
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang 20.00 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Beretning – hvilken måde skal den leveres i år? 
Bevægelse i undervisningen 
 


