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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 24. august 2020 kl. 17.00 – 20.00 
 
 

Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 

 
 

 

 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til nyt skoleår – og elevrødder 17.20 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Præsentationsrunde med ny formand, næstformand og nye medlemmer  
 

  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Dagsordenen er godkendt 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af forretningsorden og underskrift af tavs-
hedserklæring 

17.25 Jesper 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Gennemgang af forretningsordenen. 
Bestyrelsen har vedtaget at bestyrelsen fremover konstituerer sig selv på årets 
sidste møde i stedet for året første møde. Dermed imødegås en lignende situa-
tion som vi havde ved årets start, hvor det blev nødvendigt at indkalde til et 
ekstraordinært møde for at bestyrelsen kunne konstituere sig i forbindelse med 
ansættelsesudvalget til ansættelsen af den kommende pædagogiske leder. 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af bestyrelsens årshjul 17.35 Jesper  

Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat  
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Bestyrelsen arbejder med månedens princip 
Nytårstaffel blev skrevet ind samt lærernes dag. 
Fælles bestyrelsesmøde med Gullestrup og Tjørring flyttes til februar 
I marts følges op på bestyrelsesmødet med Tjørring og Gullestrup 
 
Det reviderede årshjul tages med til gennemsyn på kommende bestyrelses-
møde 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

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

17.50  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Ledelsen: Der er meget travlt, hvilket er forventeligt når ledelsen mangler en 
ledelseskollega. Det har været usædvanligt at sende elever afsted i en Co-
rona-tid. Der ligger en handleplan klar, hvis elever skulle udvikle symptomer. 
Vi har ikke været ramt af syge medarbejdere eller elever. 
 
SFO: Stadig stort fokus på retningslinjer, men også, at SFO stadig er sjovt og 
meningsfuldt at gå i. 
 
Medarbejdere: 
Folk er kommet godt i gang og det er skønt med færre restriktioner – en dejlig 
opstart. Men der er nok at se til med mange møder, der blandt andet er blevet 
udskudt i nedlukningen.  
Lange beskeder fra forældre har fyldt lidt ekstra i opstarten. Sociale medier fyl-
der også meget, og her kan vi som professionelle godt føle, at vi altid er bagef-
ter. 
 
Elevråd: 
Udgår da de ikke er repræsenteret endnu. 
 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Cykelhjelme i overbygningen 18.10 Sofie 

Uddybning  
Afdeling D har et ønske ift. overbygningens elever, som de gerne vil frem-
lægge 
 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Især i overbygningen er man tit udfordret af, at nogle elever ikke har eller ikke 
kan låne cykelhjelme når skolen er på cykeltur. 
Skolen har lige fået fra Trygfonden, og de kan lånes ud. Der undersøges om 
muligheden for evt. at få tildelt flere. 
Dermed er det muligt for skolen, at kræve, at man altid bærer cykelhjelm under 
en skoletur. De enkelte, der ikke har cykelhjelm  
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.25 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Skolen har fået tildelt midler til ansættelse af en ny lærer, der skal løfte sko-
lens ordblinde indsats. En indsats, der også skal løfte ordblindeindsatsen på 
Tjørring Skole og Gullestrup. Ansættelsen er del af et løft for hele Herning 
Kommune, hvor der ansættes 12 vejledere på 11 skoler. 
Det er skolen selv, der stykker sammen, hvordan ansættelsen kommer til at 
foregå og om ordblindeindsatsen skal løftes af allerede ansatte lærere eller 
den nyansatte. 
 
Der laves budgetopfølgende i starten af september med udgangspunkt i øko-
nomien 31.08 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Planlægning af lærerens/medarbejderens dag 18.40 Jesper  

Uddybning Det afholdes i år den 2. oktober 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Planlægges også i år – det er den 2.10. Også gerne i klasserne, så der skal 
skrives ud til trivselsrødderne, der kan være med til at planlægge det. 
Der planlægges med en Corona-pakke og morgenmad for alle medarbejdere. 
Bestyrelsen sender et skriv via Ketty til trivselsrådene. I år så arbejder besty-
relsen med en ekstra overraskelse. 
Deadline er søndag den 13.09 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Affaldssortering  18.50 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der skal affaldssorteres i 4 spande fra midten af september på skolen. Det rul-
les ud på alle institutioner i løbet af efteråret.  
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning op Nytårstaffel 2020   19.00 Ketty 

Uddybning Ny dato er den 27. januar 2021 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
De tre emner, der er valgt ud fra nytårstaffel 2020: 
 
Overgange – 3 skolesamarbejdet 
Toiletter 
Fastholdelse af temauge 
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Arbejdet er blevet meget forsinket pga. Corona nedlukningen. 
 
Derfor arbejdes der videre i bestyrelsen med punktet overgange fra 6. til 7. 
klasse: 
Fokusgruppeinterviews er tænkt som en måde at komme videre med punktet. 
Tanke på ”Forældrefiduser” som en rød tråd fra fødeskole til Lundgårdskolen. 
Elevrådet kunne også inddrages som nogen man kunne gå til. 
  
Sofie og Ketty laver oplæg om alt, hvad der laves allerede i overgangen mel-
lem 6 og 7. klasse. Det tages op på det kommende møde i forhold til yderligere 
tiltag. 
 
De to andre punkter vendes også næste gang, 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning på ansættelsesproces 19.10 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er allerede kommet 11 ansøgere og ledelsen er fortrøstningsfulde i forhold 
til at få ansat en dygtig leder. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering 19.15 Ketty 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Der er kommet retningslinjer for mundbind. Skolen har heldigvis ikke haft Coro-
natilfælde endnu, men der er stor opmærksomhed på at få retningslinjer og 
god skole til at spille sammen. 
Debat om, hvad Coronaskolen gav af mange gode effekter. Med fokus på at 
fastholde de gode effekter, der var af den måde at drive skole på. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.25  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Modtagelse med smil om morgenen. En kampagne om at smile og sige god-
morgen. ”På Lundgårdskolen siger vi godmorgen”  
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  
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Indstilling  

Referat  
Gennemgang af det reviderede årshjul. 
Overgangen mellem 6. og 7. klasse samt toiletter og fastholdelse af temauge 
”På Lundgårdskolen siger vi godmorgen” 
 
 


