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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 25. november 2021 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest mandag den 22. november 

 
 
 

 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.20 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formand/Næstformand 
Har deltaget på samrådsmøde: 
 
1. Folkeskolereformen fra 2014 er blevet evalueret, og ændringer er herefter 
sat i værk. På bagkant af denne evaluering blev der imellem parterne engage-
ret i folkeskolen etableret et nyt bedømmelse og evalueringssystem ”Sammen 
om skolen” - elevplaner, kvalitetsrapporter, UPV-samtaler og nationale tests 
skal gentænkes af parterne. 
 
2. Der er på kommunebasis en udfordring med rekruttering af bestyrelsesmed-
lemmer. Dette ser vi ikke på Lundgårdskolen. 
 
3. De nye politikere engageret i Børn og Unge blev præsenteret. 
 
4. Energipriserne er steget betydeligt, og da skolen får et fast beløb til energi, 
så er der potentielt et opmærksomhedspunkt for skolens økonomi. 
 
Ledelsen: 
-Der har været terminsprøver, brobygning og projektopgave på 9. årgang. 
-Skole/hjem samtaler er blevet afholdt på flere årgange 
-8. årgang har haft trivselsdage med UngHerning 
-SP-afdelingen har fået bevillget penge til en biograftur og en koncert 
-SP-afdelingen har en elev med i de sjældne danskere, hvor der skal optages 
--ifb. med en klassefest 
-Sfo og Bibo skal på juletur. Der vil også være julehygge d. 9 december 
-D. 13/12 vil der være Luciaoptog. 
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-Evaluering af A20 hvor leder og TR skal deltage i internat 
 
-Til Fælles Aftentid skal der arbejdes med emnet dygtige fagprofessionelle. 
Dette bliver et forløb over 2 mødegange. 
-Der opstod en sag om en side på TikTok. Det blev løst på dagen i samar-
bejde med SSP og de forebyggende betjente. 
-Ny pædagogisk medhjælper er ansat med start 1/12. 
 
Medarbejdere 
-Det er sæson for samtaler. De fleste samtaler er nu afviklet. 
-Forberedelserne til Juleklippedag d.26/11 har været i gang i noget tid. 
 
Elevråd 
-Ingen møder siden sidst 
-Eleverne på 8. årgang har haft besøg fra UngHerning til et trivselsseminar 
 
 
 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af fællesbestyrelsesmøde  17.40 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat Bestyrelsen oplevede en god aften med positiv stemning og en god dialog.  
Facilitatoren bidrog til det positive helhedsindtryk. 
Der er udsprunget yderligere overgangstiltag i treskolesamarbejdet. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip - klassedannelse 17.55 Jesper 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning  

Referat Principper for klassedannelse blev drøftet. Der blev foreslået en ændring af 
proceduren ift. klassedannelse på 0. årgang. Ændringen bliver noteret og sæt-
tes på til godkendelse til næste gang 

Punkt 5    

Overskrift Antimobbestrategi 18.15 Kristoffer 

Uddybning Præsentation af den reviderede opgave. Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat Der blev enighed om tre reviderede udgaver af antimobbestrategien. Efter 
disse 3 ændringer er udgaven godkendt. 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af skolefoto 18.30 Jesper 

Uddybning Skal vi fortsætte med Photocare? 
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Indstilling Beslutning 

Referat Både kvalitet og pris blev diskuteret. 
Bestyrelsen indhenter flere forskellige tilbud på en standardpakke.  
Punktet kommer på til beslutning på bestyrelsesmødet i februar 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ordblindeindsatsen  18.35 Jesper  

Uddybning Opdatering på indsatsen. Bilag 3 

Indstilling Orientering 

Referat Ordblindeindsatsen er i fuld gang på Lundgårdskolen. Helle Bonnerup har 
holdt 2 oplæg på skolen. Hun er god og giver noget til indsatsen. Ordblindevej-
lederen og -lærerne bidrager godt til arbejdet. Med indsatsen har hjælpen til 
ordblinde forgrenet sig til alle fag. 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona 18.50 Jesper 

Uddybning Vi genoptager punktet som et fast punkt på dagsordenen 

Indstilling Orientering 

Referat Beslutninger om Corona er lagt ud lokalt. Det er den enkelte skole, der tager 
beslutningerne. 
Lundgårdskolen arbejder for at eleverne får en så normal hverdag som muligt 
med skyldig respekt for de anbefalinger, som løbende sendes. 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Foredrag v/Christian Mogensen 18.55 Jesper  

Uddybning Dannelse af arbejdsgruppe 

Indstilling Beslutning 

Referat Arbejdsgruppen blev dannet. 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Folder til udlån af lokaler 19.05 Jesper 

Uddybning Bilag 4a og 4b 

Indstilling Beslutning  

Referat Få ændringsforslag blev foreslået til bilag 4a. Disse bliver indført i bilag 4a. 
Madkundskabslærerne ønsker at bidrage til folderen i bilag 4b. Der afholdes 
fagudvalgsmøde i december/januar. 
Bilag 4. b kommer på dagsordenen til beslutning i januar 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsens håndbog 19.15 Jesper 

Uddybning Bogen udleveres, og Jesper leder igennem  

Indstilling Drøftelse 

Referat Bestyrelsens håndbog indeholder blandt andet en beskrivelse af rammer for 
skolebestyrelsens virke. Den beskriver også repræsentanternes roller mm. 
Sammen med håndbogen følger en pakke med information om kvalificering af 
bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen beslutter, at de ønsker at undersøge dele af 
denne pakke til at inspirere det videre bestyrelsesarbejde. Formanden præsen-
ter et forslag til en arbejdsform på et kommende bestyrelsesmøde. 
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Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Høringssvar på tildelingsmøde m2 på skolerne 19.30 Kim 

Uddybning Materiale fremsendes, når det lander i vores mailbox 

Indstilling Beslutning  

Referat Tildelingsmodel fra tildelingsmødet blev gennemgået, hvorefter et udkast til et 
høringssvar blev præsenteret.  
Emner som energi, special SFO og dansk som 2. sprog blev diskuteret. Udka-
stet bliver justeret ud fra betragtningerne delt under diskussionen. Dernæst bli-
ver det tilsendt skolebestyrelsens medlemmer. Der er deadline for svar kl. 9 
14/12. 
Deadline for kommentarer er fredag d. 10/12.  
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.30 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

  

 Bilag 4b folder tages på til beslutning 

 Princip om Klassedannelse tages på til beslutning 


