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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 25. september 2019 kl. 17.00 – 
20.00 

 
Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 

 
 

 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

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

17.35  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formanden: 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til elevrådsrepræsentanter 17.20 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Velkommen til at Helene og Marie. De er valgt ved kampvalg i elevrådet. 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Konstituering af ny bestyrelse 17.20 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Bestyrelsen har konstitueret sig med Didde som formand og Jesper som næst-
formand. 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.30 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt 
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Samrådsmødet havde fokus på sundhed på skolerne. Skolerne melder tilbage 
senest 1.02. 
 
Ledelsen: 
Der er travlt, men der er god stemning. Der arbejdes aktivt med skoleværing 
for en del elever, der har svært ved at gå i skole. 
 
Medarbejderne: 
Der er nok at se til med forberedelse af uge 41, skolehjem m.m. 
Der er lavet modtagningstilsyn i indskolingen, hvilket har en god effekt. 
 
Elevrådet: 
Har konstitueret sig og haft intro og opstart til elevrådet. Elevrådet er udvidet i 
år med elever fra 6. årgang samt elever fra specialklasse D. I alt består elevrå-
det af 33 elever. 
Der er nedsat udvalg til: 

• Afdelingsfest 

• Motionsdag 

• Trivselsdag 

• Sidste skoledag inden jul 

• Fælles elevråd 
De forskellige udvalg skal arbejde sammen med lærerne på skolen i forhold til 
de særlige dage, der afholdes. 
 

 
 

 
 

 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af forældremøder 17.50 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Overordnet har de mange ”ice-breakers” været gode, hvilket bestyrelsen anbe-
faler. Gerne hvor forældrene sammen bliver mixet lidt på kryds og tværs. Det 
giver en god start. 
 
Overbygning: Dejligt med god tid til at forældrene kunne samtale med hinan-
den. Det virkede også fint med den fælles information – det bliver mere effek-
tivt og alle for samme besked. 
 
Indskolingen: Arbejdet med forældregrupper blev skudt godt i gang, hvilket var 
virkelig godt. 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Status suppleantvalg 18.00 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er kampvalg for at komme i bestyrelsen med 4 opstillede. Der er sendt link 
ud til forældre. Der kommer også en opfordring rundt på Facebook. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.05 Kim 

Uddybning Gennemgang af forventet regnskab pr september 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er lavet forventet regnskab for de 3 afdelinger. 
Skolens har meldt et positivt regnskab ind på en lille halv million. 
Specialklasserne har efter 20% besparelse en forventning om et underskud på 
ca. 175.000kr.  
SFO´en har et positivt forventet regnskab på godt 200.000kr 
 
Alt i alt ser regnskaberne tilfredsstillende ud. Skolen vil have et fokus på at 
skabe et lidt større overskud, da dette kan overføres til 2021, hvor den nye til-
delingsmodel indføres. Her står Lundgårdskolen til at få tildelt færre midler, 
hvilket en overførsel fra 2019 vil kunne modvirke effekten af. Dette vil give et 
år mere for skolen til at tilpasse sig tildelingsmodellen og den nye incitament-
struktur for elever med særlige behov. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Aula 18.15 Kim 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
Vi overgår til AULA fra uge 43. 
Skolen er igen gået i gang med at arbejde primært i AULA fremfor Intra. Der 
arbejdes med et oplæg for forældre torsdag aften i uge 41 samt en række 
AULA-caféer fra uge 43 og resten af oktober. 
Det forventes, at systemet vil have lidt ”børnesygdomme”, men at implemente-
ringen vil gå relativt nemt. Det forventes samtidig, at integrationen mellem 
Meebook og AULA vil være med til at fremme brugen af begge platforme hos 
forældrene. 
 

Punkt 8  
 
 

Tid Ansvarlig 

Overskrift SFO-tiltag – magiske onsdage 18.25 Gitte 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Orientering 

Referat  
Magiske onsdag er lavet om til SFO-temadage. Ellers er beskrivelsen læst og 
godkendt af bestyrelsen. Den sendes rundt til forældrene.  
Der evalueres senere i skoleåret. 
 

Punkt 9  
 
 

Tid Ansvarlig 

Overskrift Revision af princip – skolens ordensregler 18.40 Ketty 
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Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning  

Referat  
Bestyrelsen vil gerne have elevernes kommentere på ordensreglerne. 
Eleverne vil gerne have en gennemgang af principperne ud i klasserne. Det 
sker, når principperne er revideret og godkendt.. Elevrådet vil arbejde videre 
med dette i forhold til dette princip. 
Tages op igen til næste møde. 
 

Punkt 10  
 
 

Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning af Lærerens Dag  19.00 Didde 

Uddybning Gennemgang af aftaler 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Fredag i uge 40.  
Der deles roser, håndtryk og krammere. Bestyrelsen laver et lille skriv til foræl-
dre om at håndhæve dagen. Elevrådet kommer rundt i klasserne 
 

Punkt 11  
 
 

Tid Ansvarlig 

Overskrift Budget 2020  19.05 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er stadig ikke meldt et kommunalt budget ud.  
 

Punkt 12  
 
 

Tid Ansvarlig 

Overskrift Temauge 41 19.15 Lenette 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Gennemgang af programmet for ugen – Magiske Lundgård. 
Der kan igen i år bestilles mad fra www.skolemad.nu . 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fælles bestyrelsesmøde 19.25 Ketty 

Uddybning Temaer til mødet den 27. februar  

Indstilling Drøftelse 

Referat  

http://www.skolemad.nu/
http://www.skolemad.nu/
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Rundtur på skolen 
SFO – i lokalområdet 
Fælles fortælling 
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ændring af mødedato oktober 19.35 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Den 24.10 flyttes ikke.  
 

Punkt 15  Tid Ansvarlig 

Overskrift Sundhed 19.40 Ketty 

Uddybning  
Børne- og Familieudvalget er interesserede I at høre, hvad dagtilbuds- og sko-
lebestyrelserne er optagede af i forhold til sundhed.  
Deadline herfor er tirsdag d. 1. februar 2020. 
 

Indstilling  

Referat  
Kostpolitik 
Mobilpolitik – digital sundhed 
Søvn – er der fokus på hos medarbejderne 
Bevægelse i skolen 
Rus- og alkoholpolitik 
Børn kan selv – og skal selv. 
Anti-mobbestrategi – mental sundhed 
 

Punkt 16  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste møde 19.50 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Referatet fra bestyrelsesmødet som video? Fokus på hvad der sker på besty-
relsesmødet som video som en anden måde at få informationer ud på. 
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Punkt 17  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Tilmelding til Tour de Bestyrelse – sendes til Kim 
Forældrefiduser på som punkt hver eneste år til forældremødet – fællesdelen. 
Herudover highlightets det på de enkelte klassers møde. Det kunne også laves 
som en café til uge 41. 
Dejligt med god styring på møderne. 
Lundgårdskolen som læseskole – der arbejdes med hvordan hele skolen mær-
ker det. 
 


