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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 25. september 2018 kl. 17.00 – 
20.00 

 
Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.25 Majbritt 

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Elevråd: 
Har diskuteret muligheden for at få flere cykelstativer sat op. Gerne overdæk-
ket. Der bliver lavet en optælling fra ledelsens side for at se, om de nuvæ-
rende forhold kan optimeres. Punktet tages op som selvstændigt punkt ved 
næste møde. 
 
Ønske om at kunne forlade skolen i frikvartererne. 
Bestyrelsen orienterede eleverne om, at man ikke ønsker at genoplive ordnin-
gen med at forlade skolen. Beslutningen blev i sin tid taget på baggrund af, at 
der blev købt for mange usunde vare og ikke alle elever kunne være gode re-
præsentanter for skolen. Bestyrelsen bad elevrådet komme med gode argu-
menter for, hvorfor der evt. skulle åbnes op for dette igen. 
 
Ønske om at deltage som tilskuer til skolefodboldturneringen. 
Der spilles på TIFbanerne. Hvilket logistikmæssigt er svært at koordinere, da 
250 elever skal bevæge sig igennem hele Tjørring. Samt, at mange elever går 
glip af meget. Skolens ledelse arbejder i med en retningslinje for dette.  
 
Der er nedsat udvalg i elevrådet: 
Afdelingsfest 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.20 Majbritt 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Afbud fra Tenna og Inger 
Velkommen til Jens og Kamille Kristine fra elevrådet 
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Fællesamlingsudvalg 
Skadesudvalg 
Der roses fra ledelsens side i forhold til, hvordan eleverne behandler tingene i 
afdelingen. 
 
Formand: 
Der er kommet budgetforlig, hvor Lundgårdskolen ikke bliver direkte berørt. 
 
Ledelsen: 
På baggrund af nytårskuren 2018 har ledelsen lavet principper for alle særlige 
dage på skolen – så kan det give en større gennemsigtighed. 
Elevtallet er 560 elever pr. 5.9  
Der har været en beboer fra kollektivcenteret, der har været forbi skolen og 
sagt dumme ting. Det har skolelederen talt med ham og kollektivcenteret om..   
 
SFO: 
Velkommen til ny pædagog Niklas, der er kommet godt i gang. 
Der arbejdes med regelsæt i SFO for alle børn. 
Der arbejdes frem i mod en pædagogisk lørdag, hvor der skal arbejdes med 
den nye fælles SFO. 
SFO´en er og bliver i fremtiden udfordret på udmeldinger fra 4. årgang. Især 
ser i lyset af udmeldingen omkring den markante prisstigning for SFOforældre. 
 
Medarbejdere: 
Der lægges sidste hånd på uge 41. Der er sendt invitation ud d.d. 
Der findes ud af det med renoveringerne. 
 

 

 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opsamling fra forældremøderne 17.40 Majbritt 

Uddybning Bestyrelsesmedlemmernes erfaringer fra dette års forældremøder 

Indstilling Orientering 

Referat  
Det blev oplevet som rigtig fint, at være med som bestyrelsesmedlem. 
Rigtigt fint, at bestyrelsen bliver synlige. 
Der blev taget godt imod punkterne og der blev stillet spørgsmål.  
Men der må gerne blive sat lidt mere tid af.  
Der fortsættes til næste år, men med nye punkter. Gerne med headlines fra 
året = goodlines 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Byggeprojekt – SFO 18.00 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Besøg i byggeriet. 
Der satses på aflevering den 14. december.  

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde 5. november 18.25 Majbritt 

Uddybning Emner til dagsordenen. 

Indstilling Beslutning 

Referat  
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Der er bestyrelsesmøde den 24.10. Tour de bestyrelse den 29.10. 
Forslag om, at aflyse den 24.10 og holde møde i forlængelse af den 5.11. 
Dermed mødes bestyrelsen kl. 17.00 til 19.00 inden vi overgår til fælles besty-
relsesmøde. 
 
Punkter til fællesdelen: 

 Foredrag 

 Principper omkring klassedannelse 

 3 skolesamarbejdet 
 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Arbejdsgruppen omkring Nytårskur 18.45 Ketty 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Arbejdsgruppen har afholdt møde, hvor alle indspark blev gennemgået. 
Der var mange ting, der allerede er handlet på. 
Der kom forslag på at bestyrelsen arbejdede med principper for store og små 
venner samt synlighed i medier.  
 
Arbejdsgrupper for store og små venner bestående medarbejdere og pædago-
gisk leder fra SFO.  
 
Synlighed i medierne tages op som et punkt i løbet af året. 
 
Ønske om digital færdsel på skemaet i indskolingen samt revidering af mobil-
politikken. 
Ønske om at vi laver en ”sådan gør vi” omkring nytårskuren. 
 
Pt. Har nuværende 8.A mobilfri, hvilket ledelsen er spændt på tilbagemeldin-
ger på. 
 
Mobilpolitik tages igen op i bestyrelsen i løbet af året  
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Forventet regnskab 19.00 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Skolen og SFO´en er ramt af de mange besparelser og reduktioner. Centeret 
ser lidt bedre ud grundet en elevtilgang 
 
Skolen er ramt af 1,4% besparelse og 0,9% rammereduktion. Ydermere bela-
ster faldet i børnetallet for indskolingen, pensioneringer og en lille stigning i sy-
gefraværet også årets resultat. 
 
Centerets økonomi er også ramt af 1,4% besparelser, men her giver ekstra 
elever en stigning i økonomien, der opvejer dette. 
 
SFO´en er også ramt af besparelser på 0,8% samt en omlægning af tildelin-
gen på både normal og specialområdet. Det faldende børnetal på skolen slå 
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ekstra hårdt igennem på SFO´en, hvor der også er en stor del fra 4. årgang, 
der har valgt SFO-tilbuddet fra.  
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Foredrag 19.20 Majbritt 

Uddybning Forslag til foredragsholdere: 
Søren Hebsgaard – mobiltelefoner 
Ann Elisabeth Knudsen – diagnose eller opdragelse 
Center for digital pædagogik 
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til promovering af foredrag. 

Indstilling Beslutning 

Referat  
De blev vendt for og imod med alle muligheder. 
Der blev nedsendt arbejdsgruppe. 
Skolelederen indkalder 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Lærerens dag den 5. oktober 19.35 Majbritt 

Uddybning Skal der laves et tiltag 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Dagen markeres 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Understøttende undervisning 19.45 Majbritt 

Uddybning Opfølgning på arbejdsgrupper 

Indstilling Drøftelse 

Referat  

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 19.55  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Ombytning af rækkefølge så det passer bedst muligt til eleverne. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang  Majbritt 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Cykelstativer 
 


