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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 21. september 2021 kl. 17.00 – 
20.00. Afbud senest fredag kl. 11.30 

 
 

 

 

Punkt   Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst og præsentation af og til elevrådsrepræsentan-
ter 

17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Elevrådsrepræsentanterne blev præsenteret for bestyrelsen 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.25 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formandskabet har ikke været til seneste samrådsmøde. Der har også været 
en del medieaktivitet 
 
Ledelsen 

- Alle skoleledelser i Herning deltager i et lederudviklingsforløb med 
Clavis. Det er et rigtig godt forløb 

- Ordblindeindsatsen er godt på vej. Der skal findes synergier mellem 
ordblindelærere og læsevejledere.  

- Ny skolepsykolog, som har opstart primo oktober 
- Idrætslærerne har afholdt mange åben skoleforløb, og der har været 

masser af aktiviteter for mange af eleverne 
- Mange lejrture har været afviklet – det har været nogle gode lejrskoler. 
- Dialogmøder med de nye lærere om, hvordan de oplever deres første 

måneder på skolen. 
- Der har været meget vikardækning de seneste uger. 
- Klassekonferencer er i gang. Der er potentiale i konferencerne. 
- KT er købt fri i nogle timer til at give sparring til nogle af de nye ledere 

ift. budgettering og økonomistyring 
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- Alle forældremøder er nu afviklet. 
 

Medarbejdere 
- Det er blevet hverdag igen 
- Tilsyn i pauserne er et opmærksomhedspunkt, når der er mange syge 

Elevrådsrepræsentanter 
- Fælles Elevråd er startet op og 1. emne er overgangen fra 9. klasse til 

ungdomsuddannelserne. Næste Fælles Elevrådsmøde ligger 4/10. 
 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Medarbejdernes dag 17.40 Jesper 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
1. møde er afholdt i arbejdsgruppen. Opgaver er blevet uddelegeret. 
- Herningsholm Erhvervsskole vil gerne komme ud og lave interviews og 

klippe en film. Filmen må ikke komme på Facebook, hvis ikke Lund-
gårdskolen betaler for den. 

- Elevrådet er også engageret i opgaven og deltager både i forberedel-
sen og til afviklingen af dagen. 
 

- 9. klasserne engageres som gårdvagter i 9.15-9.35 pausen 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Status for suppleringsvalg  18.00 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Sidste dag til at stemme er 21/9. Der er lige nu lav stemmeprocent. 
Der bliver sendt en reminder ud til forældrene. 
 

Punkt 5    

Overskrift Corona 18.05 Ketty 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
Siden den seneste ændring af retningslinjer har der været et tilfælde af Corona 
på skolen. 
Der er to testdage på skolen for de 12 til 15-årige. Der er ikke mange, der bli-
ver testet lige nu. Det kan være fordi mange elever måske er vaccineret. 
 
Fra 1. oktober vil der kun være 1 testdag og også de 9 til 11 årige kan blive te-
stet. Vaccinerede elever må ikke blive testet på skolen 
 
Herning Kommune har nu valgt, at de kan flytte et testhold fra en skole til en 
anden, såfremt der er smitte på en skole. 
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fremadrettet bliver punktet inkluderet i nyt fra ledelsen 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Mobilpolitik 18.15 Jesper 

Uddybning Revidering af princip. Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Mobilpolitikken blev præsenteret og diskuteret. 
Det blev besluttet af SFO’ens mobilpolitik bliver indskrevet i mobilpolitikken for 
skolen. 
Der blev derudover foretaget små ændringer i mobilpolitikken. 
Det redigerede dokument bliver taget op til næste møde. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af foredrag med Christian Mogensen 18.35 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Skolebestyrelsen evaluerede i fællesskab Christian Mogensens oplæg. 
Det blev besluttet, at skolen ønsker at invitere Christian Mogensen til et oplæg. 
Punktet bliver taget op til næste møde til endelig beslutning. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af deltagelse i forældremøder 19.00 Jesper 

Uddybning Hvordan opleves forældremøderne set fra et bestyrelsesperspektiv 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Det er en god idé med mere feedback omkring, hvordan vi bliver endnu bedre 
til oplæg på disse forældremøder. 
Der har været indspark omkring, at nogle ting blev gentaget. F.eks. omkring 
kys og kør-banen. Men i hverdagen kan vi se, at det er nødvendigt at gentage.  
Det med at give forældre mulighed for samtale i smågrupper – gerne omkring 
dilemmaer – giver en god dynamik. 
Der er selvfølgelig forskel på budskabet, alt efter hvem fra ledelsen og besty-
relsen, der kommer med oplægget. 
Det er vigtigt, at det udnyttes, at der er mange forældre, der møder op og de-
res engagement skal aktiveres. 
Bestyrelsen er ikke med på 9. årgang, da fokus her er på det sidste år på sko-
len, kommende terminsprøve, eksamen og overgang til 10. klasse eller ung-
domsuddannelse. 
Det kunne være fedt med billeder i slideshowet af bestyrelsesmedlemmerne 
og hvilke årgange der er børn samt, hvilken fødeskole man kommer fra. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomistatus 19.15 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
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Der er ikke lavet forventet regnskab siden sidst. Men økonomien ser rigtig fin 
ud på både skole og SFO. 
Der er opdaget en mindre pulje penge, der ikke var forventet i årets budget. 
Derfor får de forskellige fagudvalg mulighed for at komme med ønsker til løft af 
fagenes analoge læremidler. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Team for skolebestyrelsen 19.25 Søren 

Uddybning Søren gennemgår muligheder i Teams. Skal bestyrelsen have en platform på 
Teams? 

Indstilling Beslutning 

Referat Mulighederne for at kvalificere bestyrelsesarbejdet igennem Teams blev præ-
senteret. 
Ledelsen undersøger om skolen må oprette et sådan Team og om det er mu-
ligt. Punktet bliver genoptaget på næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Henvendelse fra medier 19.40 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse og orientering 

Referat Lundgårdskolen har været i medierne med en tendenshistorie om elevers kon-
dition. Ledelsen informerede bestyrelsen om forløbet.  
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.45 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

 Mobilpolitik 

 Evt. Oplæg ved Christian Mogensen 

 Bevægelse i undervisningen på Lundgårdskolen 

 
 

Teams 
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