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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 21. januar 2018 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  
Nyt fra 
Elevråd:  
Har drøftet varmen i de forskellige klasser samt net i de forskellige mål. Elev-
rådet melder antal af mål ind, så sørger kontoret for indkøb. 
Der gøres klar til afdelingsfesten i afdeling D. Der er valgt 80´er tema for fe-
sten, der foregår den 30.01. Festen starter med fælles spisning. 
Der har været møde med Bogh skilte omkring opmærkning omkring cykelpar-
kering til de forskellige afdelinger. Elevrådet skal tage stilling til om afmærk-
ning skal være på fliserne eller som skilte. 
 
Formanden: 
Seneste samråd handlede meget om økonomi – især i forhold til de varslede 
besparelser. Hele Børne- og familieudvalget deltog. Her blev der også snakket 
solidaritet skolernes bestyrelser imellem. 
 
SFO: 
Er endelig kommet ind i de nye lokaler. Det har været både lærerigt og spæn-
dende at flytte ind. Der kan observeres glade børn i de nye lokaler. Der er offi-
ciel indvielse den 7.02 kl. 15.30. 
 
Ledelse: 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Afbud fra Inger 
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Dejligt med SFO-personalet endelig er på matriklen. Der er stadig lidt opryd-
ning i de tidligere SFO-lokaler. 
Det har fyldt meget med de store besparelser på centeret og økonomi generelt 
fylder rigtig meget. 
UPV-samtalerne fylder også meget lige nu.   
 
Medarbejdere: 
God opstart. Også her snakkes der økonomi. 
Stor glæde over SFO´en endelig er rykket ind – samarbejdet går enormt godt. 
Dejligt, at der ikke renoveres på skolen pt. 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Revision af klassedannelsesprincip 17.35 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der indføres en passus om muligheden for at ændre/justere klassedannelsen i 
løbet af skoleåret og i løbet af skoleforløbet, hvis skolen oplever dette nødven-
digt. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Retningslinjer for mobilpolitik 17.45 Majbritt 

Uddybning Se bilag 1 

Indstilling Godkendelse 

Referat  
Det indskærpes, at 0. til 2. klasse også bliver en del af politikken. 
Politikken effektueres så snart, at der er opsat mobil-hoteller. Den bliver sendt 
rundt til forældrene. 
Elevrådet arbejder med idéer i forhold til pauserne uden mobilpolitikken. 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Trivselsmåling 17.55 Mette 

Uddybning Opfølgning 

Indstilling Orientering 

Referat  
Beskrivelse af hvordan vi følger på med de forskellige teams omkring trivsels-
målingen, så det vedbliver at være en kontinuerlig indsats. 
Eleverne fra elevrådet fortæller om, hvordan, at de også mærker det i den 
daglige undervisning, at der er fokus på trivsel. 
Så snart der åbner for en ny måling informeres besstyrelsen  
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nytårstaffel 18.10 Ketty 

Uddybning Forberedelse ift. dagsorden sendt på Intra 
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Indstilling Drøftelse 

Referat  
Den oprindelige dagsorden er ændret. I stedet drejes fokus mod den kom-
mende implementering af Aula og skolens politik og værdier omkring kommu-
nikation i det kommende system. 
Afbud fra Ditte 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.30 Kim 

Uddybning Der skal laves høringssvar på udmeldt besparelse samt orientering om forven-
tet regnskab for 2018 og ny tildelingsmodel.  
Se bilag 2-6 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Ledelsen har været til uddybende møde på modellen hos CBLledelsen. 
 
Den nye model tager udgangspunkt i hvor mange penge, der er i skolevæsnet. 
Der er lagt ind, at hver lærer i gennemsnit skal undervise 765 timer om året. 
 
Center reguleres ikke som nu pr. måned, men kvartalsvis. De hedder frem 
over specialklasser. 
 
Styringsmodel for inklusion: 
Der sendes flere midler fra specialskoler til almen skolen og så betaler sko-
lerne en eksklusionstakst på 100.000kr. Det er i høring, hvordan midlerne skal 
fordeles – der er tegnet et par scenarier: 
Scenarie1: 90% elevtal 5% af socioøkonomi, 5% udfordrede skoler 
Scenarie2: 70% elevtal, 25 % socioøkonomi, 5% udfordrede skoler 
Scenarie3: Hvad tænker bestyrelsen? 
På børnehaveområdet vægtes der 75% elevtal og 25% socioøkonomi. 
 
Skolelederne vil få større opmærksomhed i forhold til visitationer, da det vil ko-
ste skolen penge. Lokalt for Lundgårdskolen er den nye model meget dyr, hvil-
ket der også vil blive gjort opmærksom på i det kommende høringssvar 
 
Der kommer ikke som før penge direkte til TSM – altså fordelt pr. elevtal. Den 
skal nu findes i residualen. Da den alene er elevtalsafhængig er der et misfor-
hold mellem skoler med faldende elevtal ikke få færre kvadratmeter. Derfor 
kunne der lokalt på skolen ønskes en model, der netop tog højde for mæng-
den af kvadratmeter på skolen. Dette anføres også i bestyrelsens høringssvar. 
 
Det bemærkes også, at tildelingen til overbygningens elever er lavere end til 
mellemtrins elever. 
 
Bestyrelsen melder ind med inputs til høringssvar i løbet af uge 4. 
 
Senest den 31.01 sendes det endelige udkast rundt. Sidste kommentarer skal 
være inde inden kl. 8.00 den efterfølgende mandag. 
  

Punkt 8  Tid Ansvarlig 
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Overskrift Overskud fra kantineuger  19.00 Ketty 

Uddybning Fremlæggelse af ny fordelingsplan  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der har været forslag fra overbygningen om at nogle af midlerne fra et evt. 
overskud kunne gå til den kommende lejrtur i 9. klasse. Der laves en 50/50 for-
deling af overskuddet. 50% til tiltag på skolen og andre 50% til lejrturen. Pen-
gene til lejrturen går til den samlede årgang. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift § 16 B 19.15 Ketty  

Uddybning Drøftelse af mulig ansøgning til mellemtrinnet 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Udskydes til næste gang. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Drøftelse af forslag fremsendt af Karina jf Intra 19.30 Karina 

Uddybning SB-medlemmer får adgang til alle klasser 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Arbejdes der med under skolebestyrelsens fremtidige arbejde med Aula. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Rundtur i nye lokaler 19.45 Ketty  

Uddybning  

Indstilling Orientering. 

Referat  
Rundtur i de nye lokaler 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 19.55  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  
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Referat  
 
 


