
 

1 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 8. februar 22 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest fredag den 4. februar 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/næstformand 
- Der har ikke været afholdt samrådsmøde 

Ledelsen 
- 4 kursusgange er gennemført for ca. 35 medarbejdere er gennemført, 

og det har været en positiv oplevelse. 
- 8. årgang er på brobygning på ungdomsuddannelserne 
- Der har været en øget elevsøgning til skolen, der er indskrevet 7 nye 

elever 
- Skoleplanen er blevet evalueret på skoleniveau. Skoleplanen for næste 

skoleår påbegyndes nu 
- Kantineugen for 8.c har været afviklet – med et flot resultat under store 

corona-udfordringer. 
- Der starter en ny lærer fra 1/3, der overtager dele af IMs opgaveporte-

følje 
- Der har været UPV-samtaler for en lille gruppe af elever fra 8. årgang. 
- De næste uger er der skole-hjem samtaler 
- Indledende øvelser til fagfordeling til kommende skoleår påbegyndt. 
- Af de elever Lundgårdskolen ekskluderer til specialtilbud, er det under 

20 procent af elever, der har gået på skolen 
- Der har været besøg fra børne og familieudvalget. Ledelsen oplevede 

et godt besøg og et positivt og lydhørt børne- og familieudvalg. 
 

Medarbejdere  
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- Til Fælles Aftentid arbejdede skolen med det organisatoriske medlem-
skab – på Lundgårdskolen oversat til ”klubkortet”. Fælles Aftentid er ta-
get vel imod og blev også positivt omtalt under evaluering af skolepla-
nen. 

- De specialpædagogiske kurser har været rigtig gode. De har bidraget 
til et fælles sprog, og samtidigt inspireret med noget ny viden. 

- Det er fedt at eleverne kan lege sammen igen i frikvartererne. 
- Der er en god stemning ude i afdelingerne, hvor også forældre nu også 

kan ses på gangene igen 
- Et PR-udvalg er under etablering. Det har til formål at hjælpe rekrutte-

ringsindsatsen af især medarbejdere, men også tydeliggørelse af det 
professionelle ståsted. 

Elevrådet 
- Vedtægterne for elevrådet er blevet færdiggjort 
- Elevrådet har planlagt afdelingsfesten i udskolingen 
- Fælles Elevråd er genetableret. 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering  17.40 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Dette er sidste Corona-opdatering. 
Skolen har været hård ramt af Corona især i uge 4 og 5. 
Der er brugt store mængder mandetimer på de opgaver, der opstod i forbin-
delse med Corona-smitte. 
Der har været en kæmpestor opbakning fra personalet i opgaveløsningen. I 
uge 4 og 5 havde skolen op til 100 elever med Corona-relateret fravær. 
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ordinært valg til foråret 17.50 Jesper 

Uddybning Bilag 1 ift. opstillingslisten 

Indstilling Beslutning 

Referat Medlemmerne der er valgt i 2018, skal på valg i 2022 
De 4 medlemmer, der skal på valg, melder deres kandidatur til skoleledelsen. 
Skoleledelsen inviterer til opstillingsaften.  

Punkt 5    

Overskrift Timetalsplanen 18.00 Kim 

Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat Gennemgået af Kim og behandlet i bestyrelsen. 
Timetalsplanen er godkendt. 
I bestyrelsen er der et ønske om at blive orienteret om faget håndværk og de-
sign. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Teams 18.15 Jesper 

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

Indstilling Beslutning 

Referat Det er besluttet at bestyrelsen ønsker at arbejde i MS Teams. Punktet bliver 
flyttet til kommende bestyrelsesmøde. 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fælles bestyrelsesmøde 18.30 Ketty 

Uddybning Der ønskes en repræsentant til en arbejdsgruppe ift udarbejdelse af forældre-
folder 

Indstilling Beslutning 

Referat Anikka blev valgt til repræsentere Lundgårdskolen bestyrelsen i arbejdet med 
udarbejdelse af en forældrefolder. 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Afsluttet regnskab og nyt budget 18.45 Kim 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Skolen ender med et overskud, der er ca. 200.000kr større end forventet i sep-
tember. Det skyldes færre udgifter til personale i efteråret end forvente samt 
en store regning, der ikke nåede med i 2021-regnskabet.  
Incitamentsstrukturen og et lavere børnetal i specialafdelingen har skolen kun-
net imødegå med de opsparede midler. 
SFO´en har ramt lille plus for regnskabsåret. 
Overordnet er ledelsen tilfredse med årets resultat. 
Nyt budget præsenteret og fordelingsnøgle justeret. 
Budgettet er vedtaget.  
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Principper for skemalægning 19.15 Jesper 

Uddybning Som opfølgning på sidste møde udformes principper for skemalægning. Bilag 
3 er oplæg til drøftelse 

Indstilling Beslutning 

Referat Bilag 3 blev gennemgået.  
Skoleledelsen lægger skemaer ud fra principperne i bilaget. Skoleledelsen fo-
reslår, at bestyrelsen fører tilsyn med, hvorvidt skoleledelsen efterlever disse 
skemalægningsprincipper. 
Forslaget er vedtaget. 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Arbejdsgruppe til onboarding af nye SB-medlemmer 19.25 Jesper 

Uddybning Som opfølgning på sidste møde nedsættes et udvalg, der arbejder med en 
pixi-udgave af håndbogen/velkommen til bestyrelsesarbejdet på Lundgård 

Indstilling Beslutning 

Referat Punktet tages på til næste bestyrelsesmøde. Søren har allerede meld sig til ar-
bejdsgruppen 
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Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.35 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Indholdet i Bilag 3 tages op som punkt til næste bestyrelsesmøde 
Punkt 6 flyttes til næste bestyrelsesmøde 
Punkt 10 genoptages på næste bestyrelsesmøde. 


