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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 26. oktober 2020 kl. 17.00 – 20.00 

 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Referat godkendt. Mødet blev afholdt på Teams. 
Herefter godkendes referatet punkt for punkt. 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.30  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formanden: 
Der er sendt svar til budgettet 21/22, og der er kommet kvittering tilbage fra 
det politiske niveau. 
 
Ledelsen: 
Kæmpe tak til bestyrelsen til medarbejdernes dag. Det var en så god ople-
velse. Der laves on boarding til Kristoffer inden han starter så han hurtigt for 
Lundgårdskolen ind under huden. 
Der har været terminsprøver. Det har været en god oplevelse og eleverne har 
haft god disciplin. 
Der var meget arbejde i uge 42 for ledelsen pga. Corona-tilfælde.  
Vi været i gang med ansættelse af ordblindevejledere, men er desværre ikke 
kommet i mål endnu. 
Fine sprogvurderinger fra 0. klasse 
Ledelsen har haft besøg af leder fra forvaltningen. Der var ros til medarbej-
derne for de flotte resultater skolen leverer. 
SFO: 
Trine stopper og SFO´en ser på, hvordan der bedst dækkes ind for hende. 
SFO-klub kører nu 2 mandage i hver måned, hvor der er fokus på noget fedt 
for børnene i på 3. og 4. årgang. Der er rigtig god opbakning omkring dette 
nye tiltag. SFO´en sender snart årshjul rundt til forældrene i SFO. 
Der har været møde med DGI til inspiration omkring lege udenfor og i hallen i 
denne tid, hvor SFO´en er meget ude. Det har udmøntet sig i en række kur-
susgange for medarbejderne. 
 
Medarbejdere: 
Så glade og stolte over medarbejdernes dag. Der blev sat så stort pris på ar-
bejdet, der bedrives. 
Corona fylder rigtig meget. Fællesskaberne lider under, at der ikke må arran-
geres noget socialt. 
Der bruges meget tid på planlægning af de kommende skolehjem-samtalerne 
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Elevråd: 
Har møde i morgen 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godmorgen-kampagne 17.50 Jesper  

Uddybning Arbejdsgruppen fremlægger forslag 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er lavet udkast til en godmorgen-kampagne. 
Baggrunden er, at flere forældre ikke hilser om morgenen, hvilket også afsted-
kommer spørgsmål fra flere elever. 
Det er tænkt, at kampagnen kan køre i januar med involvering af skolebesty-
relse, elevråd og ledelse m.m. Tanken er, at det er med til at skabe en større 
fællesskabsfølelse på skolen blandt både medarbejdere, elever og forældre. 
Mange er allerede gode til at hilse, men det bør være alle.  
Det tages op i skolens samarbejdsudvalg og skolens elevråd til videre arbejde. 
Der kan også tænkes i at bruge skolens H/D og billedkunst hold til at lave no-
get visuelt til at understøtter kampagnen. 
Der er stor opbakning til at gå videre med kampagnen. Søren, Annika og Ka-
rina, Kate og Heidi arbejder videre på bestyrelsesniveau. 
Punktet tages op igen næste gang 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.10 Kim 

Uddybning Herunder medarbejdernes forslag til ønskebrønden 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der laves forventet regnskab, når oktober måned er gået. Det forventede over-
skud gøres mindre igennem en rækker ønsker som lærerne har fået lov at 
melde ind. Samtidig renoveres der toiletter til SFO for godt 200.000kr og sam-
tidig ser vi på en bålhytte.  
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kommentarer til budget 2021/22 18.30 Jesper 

Uddybning Drøftelse af indsendte kommentarer og reaktioner derpå. 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der er sendt et brev ind til det politiske niveau som kommenterer på skævhe-
den mellem Lundgårdskolen og Tjørring Skole i søgning til de kommende 0. 
klasser og den kommende udbygning. Der er forståelse for, at der skal være 
plads til de nye udstykninger kan få plads på Tjørring Skole, men det bekymrer 
på Lundgårdskolen og en skævhed mellem distrikterne. 
Der er kommet svar tilbage, hvor man kvitterer for ansøgningen. Bestyrelsen 
vil arbejde videre med at få skabt et Tjørring i bedre balance. 
 



 

3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Det Blå Rum 18.45 Jesper  

Uddybning Projekt omkring Fuglsang Sø. Juan og Jesper deltager. 

Indstilling Orientering 

Referat  
Jesper og Juan har deltaget i workshop omkring Det Blå Rum. Der var mange 
interessenter og økonomien var ret fastlagt. Der blev kigget på muligheden for 
Lundgårdskolen og Lundgårdskolens SFO´s brug af bygningen. Når der ligger 
noget mere konkret, så formidles det til skolen og SFO. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering 18.55 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der har været 9 smittede på skolen. De 8 er smittet uden for skolen. Kun 1 er 
smittet af en sidekammerat. Skolen roser medarbejderne og eleverne for deres 
overholdelse af retningslinjerne og restriktioner. Det har betydet, at smittekæ-
derne er blevet stoppet, inden de har fået lov til at udvikle sig på skolen. 
Der er gjort ekstra rent på skolen i forbindelse med tilfældene. 
Der er ændret på medarbejdernes tilstedeværelse, så de ikke skal være på 
skolen udover undervisning og faste møder. 
Fredagens pressemøde ændrede ikke i retningslinjerne på skoleområdet. 
Ledelsen har fokus på at holde fast i noget socialt mellem medarbejderne. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fælles bestyrelsesmøde  19.05 Ketty 

Uddybning Hvad vælger vi på Lundgårdskolen at arbejde videre med. 
Bilag 1 

Indstilling Orientering 

Referat  
Der skal vælges punkter, som vi gerne vil arbejde videre med på Lundgårdsko-
len til det kommende fælles bestyrelsesmøde med Tjørring og Gullestrup. 
Det bliver hjemmearbejde til næste gang, at hvert medlem finder et punkt, vi 
skal arbejde med i bestyrelsen. Send gerne forud for det kommende møde 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Renovering af toiletter 19.20 Ketty 

Uddybning Der er indkommet tilbud på renovering af SFO-toiletterne 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er hentet tilbud hjem på renovering af toiletter til SFO – overfor hallen. Det 
koster ca. 200.000kr. Kommunen kan løfte noget af udgiften. 
Det er vedtaget af bestyrelsen, at vi går videre med projektet. 
Med lidt held er vi færdige før jul. 
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip 19.25 Jesper  

Uddybning Frihed uden for ferier – bilag 2 

Indstilling Drøftelse og beslutning 

Referat  
Princippet er vedtaget i 2012. 
Der er perioder omkring vinterferien og juni måned, hvor mange elever holder 
fri. Det er forældrenes valg.  
Det bliver nu understreget i principperne, at det er forældrenes ansvar, at ele-
ven følge ugeplanen på AULA/Meebook. Det kan ikke forventes, at der laves 
en særskilt plan for den enkelte elev. 
Der gøres opmærksomhed på potentielle konsekvenserne af meget fravær jf. 
de nye fraværsregler. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Styrelsesvedtægterne 19.40 Ketty 

Uddybning Kommentarer til et evt. høringssvar. 
Bilag 3 og 4 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der sendes ikke høringssvar fra bestyrelsen 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Status indskrivning 19.50 Ketty 

Uddybning Indskrivningsperioden er mellem den 26. oktober til den 8. november 

Indstilling Orientering  

Referat  
Vi har aflyst det kommende indskrivningsmøde pga. Covid-19. I stedet er der 
ringet rundt til alle i vores distrikt og inviteret dem til enkeltvise møder på sko-
len. 
 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Lukket punkt. 
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Opfølgning på smil kampagne 
Punkter til fælles bestyrelsesmøde – hjemmearbejde til næste gang 
 


