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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 22. september 2020 kl. 17.00 – 
20.00 

 
 

Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 

 
 

 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til elevrødder 17.20 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Præsentationsrunde  

  
Alberte og Marie er blevet formand og næstformand i elevrådet. Velkommen til 
dem. 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat 17.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Forrige referat er godkendt 
Dagsorden er godkendt 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.30  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formanden/næstformand: På samrådsmødet blev der talt om incitamentstruk-
tur, digitale licenser og Coronaskole 
 
Ledelse: Der er meget travlt. Manglen af en kollega i ledelsen giver ekstra me-
get travlhed. 
Der er fuld gang på renoveringer med udluftning og nyt varslingssystem. 
Der bliver røgfri arbejdsdag i Herning Kommune fra 1.1 2021 
Kantineuge med 8.D  
Uge 41 er udskudt til uge 3  
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8.C arbejder med madspild, der kommer indslag i DR-midtvest. Linket vil blive 
lagt på Facebook. Herning Folkeblad vil bringe en artikel. 
 
Der er meldt fem nye elever ind på skolen i september 
Der holdes samtaler på ergoterapeutstillingen i næste uge 
Jens Andersen holder foredrag for medarbejderne den 28.10. 
Mødelokale 5 digitaliseres til møder via Teams m.m. 
SFO arbejder med SFO-Klub for 3. til 4. klasse, så der bliver mere for de 
”store”. SFO-indsatsen tages op på kommende møde 
 
Medarbejdere: 
Dejligt med afklaring på uge 41. Der er tilfredshed med udskydelse til uge 3. 
Corona fylder også på medarbejdersiden, hvor de mange retningslinjer skal 
navigeres sammen med den daglige drift af skolen. 
 
Elevråd: 
Elevrådet har konstitueret sig med formand og næstformand. 
Der er arbejdet med knallertparkering, hvilket elevrådet har løst 
Fokus på hvad der skal arbejdes med i løbet af året 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Medarbejdernes dag (lærernes dag) 17.50 Jesper  

Uddybning Det afholdes i år den 2. oktober 
Opfølgning på det samlede program 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er gjort klar til en dejlig dag. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.05 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Skolens har som forventet meldt et stort overskud ind for skoleåret. Det skyl-
des tilpasning til incitamentstrukturen, der vil få negativ indflydelse på skolens 
økonomi fra januar 2021. Skolens har haft en besparelse på den manglende 
lederlønning og interndækning af sygemeldinger. Noget af overskuddet herfra 
bruges til at der købes flere bøger m.m. ind, der kan bruges fremadrettet. 
 
SFO´ens økonomi er rettet op i forhold til foråret, der viste et mindre overskud 
for året. Det er vendt så årets resultat forventes et 0,- Dette er dog behæftet 
med en vis usikkerhed pga. en række personalemæssige omstruktureringer. 
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Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kommunal ordblindeindsats 18.15 Ketty  

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er givet midler til en ordblindevejleder fra kalenderåret 2021. Desværre 
findes der ikke nogen beskrivelse af funktionen, hvorfor det indtil videre har 
været svært at sætte et jobopslag sammen til en kommende ordblindelærer. 
Når ledelsen kender rammen bedre, så tages punktet op igen. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Affaldssortering  18.30 Ketty 

Uddybning Opfølgning 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der har været besøg af affaldsskolen. 
Der er sat 4 stk. affaldsspande op i alle klasselokaler. 
Efter efterårsferien vil der blive sorteret i de 4 affaldsspande. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Coronaopdatering 18.35 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der har været konstateret første tilfælde på skolen. Medarbejderne klarede 
processen fabelagtigt, og det fungerede fint med hjemsendelsen. Alle elever i 
klassen er efterfølgende testet negativt og er tilbage i undervisningen igen. 
 
Der er overordnet blevet trådt et skridt tilbage. Det er svært med den konstante 
forandring i forhold til Coronaen. Det gør at de store udviklingstanker for skolen 
ligger stille, da Coronaen tager det meste fokus. 
Bestyrelsen har udtrykt tryghed over måden Corona-skolen er forvaltet på af 
ledelsen. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på ansættelsesproces 18.45 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
36 ansøgere, hvor der var rigtig mange kvalificerede. 
Der har været holdt første samtalerunde og der er tre kandidater med til anden 
runde. Der har været god hjælp fra HR-afdelingen i processen. 
 



 

4 

 

 

 
 

 
 

 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Renovering af toiletter 18.55 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Der er sat gang i en proces, hvor der arbejdes med en plan for renovering af 
toiletterne på skolen. Til at starte med kigges der på SFO-toiletterne, men også 
på hvad der kan gøres for klassetoiletterne. 
Dette støtter jo op om, hvad der meldes ind i trivselsmålingerne og til nytårstaf-
fel.  
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip 19.10 Jesper  

Uddybning Lejrskoleprincipper – bilag 1 

Indstilling Drøftelse og beslutning 

Referat  
Der bliver indført i princippet, at halvdelen af kantineugeoverskuddet fra 8. 
klasse, der går til lejrskolen i 9. klasse 
Det bliver også indført, at det er lærerteamet, der sætter rammen for lejrturens 
destination. 
Der fremhæves, at det er en del af den obligatoriske undervisning at være en 
del af en lejrtur. 
Der blev yderligere diskuteret, hvor vigtigt det er, at eleverne inden har eksem-
pelvis overnatning på skolen for at øve det at sove ude. 
Med ændringerne er princippet godkendt. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Overgang fra 6. til 7. årgang (overbygningen), herunder 
UPV 

19.30 Ketty/So-
fie 

Uddybning Oplæg ift. aftale på sidste bestyrelsesmøde 

Indstilling Orientering 

Referat  
Gennemgang af vores 3-skolesambejde. Hvordan er det vi laver overgangen 
fra 6. klasse til 7. klasse? Arrangementer på både 4., 5. og 6. klasse. Herunder 
også tidligere elever, der er tilbage på deres tidligere skole og fortælle om 
overgangen til Lundgårdskolen. 
Der bruges også meget tid på klassedannelserne i samarbejde mellem Tjør-
ring, Gullestrup og Lundgårdskolen. 
UPV-proceduren blev også gennemgået herunder de møderækker, der er for 
de ikke uddannelsesparate. Der er tale om meget individuelle forløb alt efter 
hvilket niveau eleven er på og hvilket ønske de har til ungdomsuddannelse. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godmorgen-kampagne 19.45 Jesper  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Skydes til næste gang, hvor Jesper og Søren fremlægger oplæg 
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Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
 
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Godmorgen-kampagne 
 


