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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 25. april 2019 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  
Elevråd: Der har ikke været så stor tilslutning til toastsalg. 
 
Formanden/Samråd: ”Her skaber vi venskaber” er mottoet i Herning Kommune 
og det skal der støttes op om i bestyrelserne. Der blev forklaret om tildelings-
modellen, og hvad konsekvensen af incitamentstrukturen er i forhold til inklu-
sion på de enkelte skoler. Der blev også talt om justering af reformen, der er 
ikke har nogen præcis dato hvornår ændringer vil gælde fra. Der var også 
præsentation af Aula. Det blev også snakket, at det var svært at hjælpe børn 
med lektier i dag, da de bliver undervist på en anden måde end tidligere. Slut-
teligt blev det diskuteret med den nye mulighed for bestyrelsesmedlemmer 
kan nøjes med to år. 
 
Ledelsen: 
Fantastisk forårskoncert. Lige nu fyldes skoleårets planlægning og den evt. ju-
stering af reformen. Der arbejdes lige nu med inklusionstanker i forhold til den 
nye tildelingsmodel og incitamentsstruktur – det arbejdes der videre med. 
Der har været en fin start til Simon som ny lærer i overbygningen. Skolen har 
været i tv med 6. årgang, der har arbejdet med digitalt liv. 
 
SFO: 
Planlægger lige nu den kommende førskole og sommerferieuger. 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Afbud fra Jesper og elevrådet 
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Medarbejdere: 
Det fylder også med fagfordelingen for det kommende skoleår og den nye inci-
tamentsstruktur. 
 

  

 

 

 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Skoleårets planlægning 17.35 Ketty 

Uddybning Opdatering på planlægning og praksisfag 

Indstilling Orientering  

Referat  
Ledelsen er nået langt med planlægning. Det ukendte er den ansættelse der 
skal laves mandag den 29.04, hvilket kan ændre lidt på tingene. 
Der arbejdes med oprettelsen af et Makerspace, der kan bruges til understøt-
telse af teknologiforståelse i de enkelte fag samt til praksisfaget håndværk og 
design. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Høringssvar ift. distriktsgrænser 17.45 Ketty 

Uddybning Se bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Forslag 3 fra BFU blev diskuteret. Der er fuld opbakning til scenarie 3 inklusiv 
Gødstrup. 
 
Punkter der kommer med er: 

• Dejligt at være budt med til formøde 

• Tjørring i balance 

• Sikker skolevej 

• Grænserne skulle have været ændret ved flytningen af Tjørring skole 

• Tiltrængt eftersyn af grænserne 

• Udnyttelse af bygningskapaciteten 

• Dagtilbud har en vigtig rolle – kan grænserne følges ad? 

• Kommunens værdi: økonomisk sans 
Der meldes tilbage, hvis der er mere 
 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Aula 18.00 Kim 

Uddybning Kommunikationsplatform fra august 2019 – hvor langt er vi nu? 
Bilag 2 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Der er blevet åbnet for administratorerne på Lundgårdskolen, og de har arbej-
det med at sætte systemet op for personalet. De kommer officielt på den 15. 
maj, hvor der holdes opstart på skolen. 
Bestyrelsen arbejder med inputs fra trivselsrådene på de kommende møder. 
 
Der sendes en lille video og informationer ud fra ledelsen til forældre inden vi 
går på sommerferie. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Planlægning af Nytårstaffel 2020 18.20 Ketty 

Uddybning Dato og tema 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Datoen er blevet planlagt til den 28.01. Emnet til nytårstaffel kunne være: 
Forældreengagement herunder åben skole 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.50 Kim 

Uddybning Opdatering på forventet regnskab 1. kvartal 

Indstilling Orientering 

Referat  
Skolen har meldt et mindre overskud ind. Dette er nogenlunde svarende til det 
underskud centerafdelingen naturligt har efter de store nedskæringer. 
SFO har haft bøvl med det administrative system ØS, hvorfor der ikke har væ-
ret muligt, at lave et præcis forventet regnskab for SFO. Derfor er det aftalt 
centralt, at SFO´en er sat til et årsresultat, der går i nul. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kommende ansættelsessamtaler 19.00 Ketty 

Uddybning Hvem deltager den 29. april?  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der åbnes kl. 9.00. Der efter vælges et antal kvalificerede ansøgninger. Der 
skal findes en medarbejder til indskolingen. 
Vi starter kl. 16.30. Der er nedsat et udvalg. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Store og små venner 19.05 Gitte 

Uddybning Fremlæggelse af forslag 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Arbejdsgruppen har lavet et overblik med små og store venner. Lige nu er det 
3. klasse, der kommer på besøg flere gange i 0. klasse, hvor de læser m.m.  
Derudover har vores MTklasser venskaber i CK-klasserne og vores legepatrul-
jer har 5. og 6- klasser som instruktører for elever i indskolingen. 
 
En del af dette er beskrevet i anti-mobbestrategien. 
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gå-tur i de nye lokaler 19.15 Gitte 

Uddybning Gitte viser frem på SFO-områderne 

Indstilling Orientering 

Referat  
 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.45  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Trivselsmåling åbner den 6. maj. 
To medlemmer træder i løbet af kommende skoleår ud af bestyrelsen. Dermed 
er bestyrelsen uden suppleanter 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang 19.55 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat   
Aula fra nytårskuren 
 


