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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 20. august 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 

Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 

 
 

 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

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

17.35 Majbritt 

Uddybning   

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til nyt skoleår 
Velkomst til nye medlemmer 

17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Afbud fra Inger 
Præsentation af medlemmerne af skolebestyrelsen anno 18/19 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Konstituering af ny bestyrelse 17.20 Majbritt 

Uddybning Jf. forretningsorden. 
Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Formanden for det kommende år bliver Majbritt, som har modtaget genvalg 
Næstformand for det kommende år bliver Karen Marie. 
 
Gennemgang af forretningsordenen – der blev tilføjet enkelte smårettelser.  
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.30 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Dagsorden er god 
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Indstilling Orientering 

Referat Elevrådet deltager ikke, da elevrådet ikke er trådt sammen endnu. 
 
Formanden: Der er Tour de bestyrelse den 29.10. Samrådsmøde allerede den 
21. august. Der gøres opmærksom på fra Lundgårdskolens side, at udgiften til 
rengøring af vores nye indeområder ikke lagt ud til skolen. Dermed får skolen 
en ekstra udgift, der skal tages fra den daglige drift.  
 
Ledelsen: God opstart efter ferien. Mette har overtaget på centeret efter Birger 
er stoppet. De to nye lærer er også startet godt op.  
 
SFO: Har modtaget to opsigelser – en pædagog og en pædagogmedhjælper. 
Pædagogstillingen er slået op. Medhjælperstillingen slås ikke op, da SFO2 har 
faldende børnetal. Tiltag målrettet mod for de kommende 4 klasser blev vendt. 
Der blev vendt idéer som en flyer, deltagelse på forældremøder m.m. SFO´en 
arbejder videre med feedbacken. 
 
Medarbejderne: God og travl opstart. Der er god stemning i afdelingerne. 
 

 

 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af bestyrelsens årshjul 17.50 Majbritt 

Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat Årshjulet er gennemgået og vedtaget med små ændringer og en tilføjelse af 
punkt omkring planlægning af nytårskur. 
Fællesbestyrelsesmøde tages op, da der ikke blev holdt sidste år 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Forberedelse af deltagelse i kommende forældremøder 18.00 Majbritt 

Uddybning Bilag 3 Årsberetning 
Bilag 4 Trivselsrådenes opgave 
 
Overvej, hvor du kan deltage. Datoer for møderne er:  
0. årg. 17. Sep. - 17-19 – KH + Majbritt 
1. årg. 3. Sep. - 16.30-18 – MY + Tenna 
2. årg. 12. Sep. - 17-19.30 – KH + Jesper 
3. årg. 10. Sep. - 16.30-18 – MY + Janni 
4. årg. 29. Aug. - 17-19 – KH + Tenna 
5. årg. 5. Sep. - 17-19 – KT + Didde 
6. årg. 22. Aug. - 17-19 – KH + Karen Marie 
7. årg. 22. Aug.- 17-19 – KH + Karen Marie 
8. årg. 29. Aug. - 17.19 – KH + Tenna 
9. årg. Dato + tidspunkt afventer – KT  
Center 26. sep - 17-20 – MY + Janni 
 

Indstilling Orientering 

Referat Oplægget fra ledelsen skal indeholde punkter fra bestyrelsen: 
 
Ledelsen: 

 Herningmodelskole 

 Meebook/Aula 
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 Uge 41 
Bestyrelsesmedlem 

 Antimoppestrategi 

 Trivselsrådenes rolle 
 

Punktet om trivselsrådene gav anledning til en diskussion af trivselsrådenes 
opgave samt en revision af beskrivelsen for trivselsrådene.  
 
Deltagelse fra bestyrelsen kan ses under ”uddybning” 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårskur 18.25 Ketty 

Uddybning Bilag 5 
Opfølgning og udvælgelse af indsatsområder 
Datoer for kommende nytårskur. Forslag 22. januar 2019 

Indstilling Beslutning 

Referat Der er er indkøbt klistermærker til toiletterne, hvilket er et punkt som elevrådet 
har arbejdet med efter nytårskuren.  
Der er nedsat en gruppe som arbejder med feedback´en 
 
28.01 fra 19.00 til 21.00 bliver datoen for nytårskuren.  
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Herning Midtbyskoler 18.50 Ketty 

Uddybning Bilag 6 
Hvordan bruger vi aktivt tilbagemeldingerne? 

Indstilling Drøftelse 

Referat Undersøgelsen er ikke specielt repræsentativt, da den kun har 8 responden-
ter. Undersøgelsen er meget geografisk orienteret, men også positiv overfor 
Lundgårdskolen, hvilket er glædeligt på trods af det sparsomme grundlag. 
Fokus bliver næste gang at samarbejde med Solstrålen om at få flere respon-
denter. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Trivselsmåling  19.00 Mette 

Uddybning Bilag 7 abcd 

Indstilling Orientering/drøftelse 

Referat Målingen blev forsinket i foråret, så medarbejderne arbejder først i denne uge 
med resultaterne af målingerne. 
Derefter er der gennemgået, hvordan Lundgårdskolen arbejder systematisk 
med målingen. 
Der er et overordnet fokus på klasser, der stikker ud – både positivt og nega-
tivt. 
Ligeledes er der fokus på progression og de mange steder vi har løftet os. 
Den tages på som et punkt på mødet i oktober. 
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Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Cykelsti 19.20 Ketty 

Uddybning Cykelsti mod syd under Holstebrovej er i ikke acceptabel stand. 

Indstilling Beslutning 

Referat Den er besigtiget af skolen med en forældre og en repræsentant fra Herning 
Kommune. 
Bestyrelsen sender en skrivelse, der anmoder om bedre forhold 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Foredrag 19.30 Ketty 

Uddybning Skal bestyrelsen stå for foredrag i skoleåret 18/19 

Indstilling Beslutning 

Referat Da de sidste års deltagelse har været på et absolut minimum. Der blev diskute-
ret forslag omkring samarbejde med TIF eller andre skoler. Alternativt at slå 
det noget større op. Det blev vendt om skolen sætter for meget i gang? 
Det er blevet besluttet fastholde foredraget og forsøge, at promovere det 
endnu mere end sidste år. 
Punktet tages op igen næste gang med fokus på dato m.m. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Grupperne til principper i USU tages op næste gang. 
 


