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

Afbud senest mandag kl. 12.00 
 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkommen til Kristoffer 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Dagsorden er godkendt 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

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

17.30  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formand: Online samrådsmød. Omhandlende økonomi, arbejdstidsaftale med 
lærerne, fælles elevråd samt afsked med Dorte West som formand for børne-
familieudvalget. 
 
Ledelsen: På skolen bliver der løbet stærkt. Der afholdes samtaler, og lærerne 
og pædagogerne har rigtig travlt. Lærerne har fleksibel mødetid. Afholdelse af 
børnerettighedsdagen fredag den 20. gik godt. Den evalueres i de kommende 
måneder. Ledelsen har holdt møde med rengøringskontoret i forhold til rengø-
ringen. NY APV laves i januar – spørgeskemaet er under udarbejdelse. 
Juleklippedagen er vi ved at være klar til. 
Skolen har 5 lærere afsted på ordblindelærerkursus. De skal arbejde sammen 
med den kommende ordblindevejleder, der er ansat pr. 1.1. 2021. Der er også 
flere, der er taget afsked med.  
Fra januar tager vi imod 9 praktikanter fra seminarier. 
4 medarbejdere komme afsted på et co-teaching forløb 
De nye toiletter er godt på vej og er færdige inden jul 
De to fodboldhold er desværre ude. De endte begge som nummer to i kommu-
nen. 
 
SFO: Efter meget ude-SFO, tænker SFO´en i disse kolde og mørke måneder 
kreativt i forhold til at være mere inde i SFO-tiden. Der er aftenmøde på man-
dag med DGI i forhold til motivation og lege til børnene. 
AULA er forsøgt brugt til at ferietilmelding, hvilket har været svært i første om-
gang. Men SFO´en øver sig med forældrene. 
 
Der arbejdes med et julekor, der skal livestreames, så forældre kan se bør-
nene. 
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Medarbejderne: Der er tryk på med samtaler. Oplevelse af at børnerettigheds-
dagen gav god mening. Men pga. Corona-restriktioner er det svært at få skabt 
den samme fællesskabsfølelse, som vi normalt plejer på sådanne dage. 
 
Elevråd: Der har været talt om cykelparkering, hvilket har hjulpet meget. Der 
har været ønske om mere spændende frikvarterer, hvilket ledelsen kommer 
rundt og lytter til. Elevrådet vil også gerne have en mikroovn i afdeling C. Kri-
stoffer overtager ledelsen af elevrådet. 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godmorgen-kampagne 17.55 Jesper  

Uddybning Opfølgning 

Indstilling Beslutning 

Referat Godmorgen-kampagnen er udvalget ikke kommet videre med. 
Lærerne har taget godt imod initiativet og eleverne er også med på det. 
Men det kan godt være fornuftigt at vente med kampagnen til forældrene kom-
mer ind på skolen. Når forældrene igen kan komme på skolen så skal kampag-
nen sættes i gang. 
Søren, Annika og Karina, Kate og Heidi arbejder videre på bestyrelsesniveau. 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.05 Kim 

Uddybning Forventet regnskab og tildeling til ”ønskebrønden” 

Indstilling Orientering 

Referat  
Forventede regnskab viste et mindre i SFO´en. På skoledelen viste det forven-
tede regnskab ligeledes et overskud 
 
Skolen har nu endelig fået sin egen mobilepay-telefon. Den er, vi sikrer på vil 
gøre mange ting lettere omkring kantineuger m.m.  
 
Skolen har tildelt de forskellige afdelinger og fagudvalg et samlet beløb på 
200.000kr til indkøb af undervisningsmidler. Det er taget godt imod 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Brugertilfredshedsundersøgelse 18.15 Ketty 

Uddybning Gennemgang af undersøgelse og udvælgelse af opmærksomhedspunkter 
fremadrettet. Forbered egne 2 punkter 
Bilag 1- baggrund/ramme for undersøgelse 
Bilag 2 – PPT, hvor Lundgårdskolen og SFO er trukket ud. Alle skoler kan ses 
på https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-
med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Lundgårdskolen bliver bedst placerede overbygningsskole i Herning Kom-
mune, hvilket skolen er meget stolt af. Ligeledes placerer SFO´en sig over 
gennemsnittet. Både skole og SFO har fået mange besvarelser, hvilket under-
bygger validiteten af vores data. 
Bestyrelsen kiggede på, hvordan undersøgelsen kunne bruges til andet end at 
klappe hinanden på skulderne. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
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Der blev talt om, hvor vi som skole kan tydeliggøre, hvordan der bliver arbej-
det med en lang række af punkterne aktivt i vores hverdag. 
 
Bestyrelsen blev enige om, at medarbejderne skal arbejde videre med det fort-
satte gode arbejde omkring at: 

• skabe et godt socialt klima i klassen 

• udvikle evnen til at indgå i sociale sammenhænge 
 

• skabe ro og orden i klassen 

• at motiverer eleverne til at lære mere 

• at tilrettelægge undervisningen efter barnets behov 
 

• ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen (synlig-
gørelse af dette) 

 
SFO´en arbejder med alle punkter. 
 
Ledelsen tager dette med tilbage til medarbejderen i forhold til at optimere 
mere på ovenstående. Det er nemlig medarbejderne, der gør forskellen i hver-
dagen for det enkelte barn. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Det Blå Rum 18.45 Jesper  

Uddybning Projekt omkring Fuglsang Sø.  

Indstilling Orientering 

Referat  
Udsættes til næste gang 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Corona-opdatering 19.00 Ketty 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
Skolen har ikke haft et tilfælde siden starten af uge 43. Det er vi glade for, men 
der er stadig et alarmberedskab omkring det. Så det kommer til at fylde på sko-
len selvom vi ikke har tilfælde pt. 
Skolen er også opmærksom på de nye retningslinjer omkring nærer kontakter. 
De ændrer ikke på skolens tilgang til skoledagen, men er centrale i opsporing 
af nære kontakter i tilfælde af Covid-19 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fælles bestyrelsesmøde  19.05 Ketty 

Uddybning Hvad vælger vi på Lundgårdskolen at arbejde videre med? Som forberedelse 
til punktet vælger alle 3 punkter i prioriteret rækkefølge. 
Bilag 3 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Overgange 

- Faglighed 
- Sårbare unge 
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- Tværfagligsamarbejde 
 
Den fælles historie – hvad er det? 
 
SFO-samarbejde omkring 2., 3. og 4. årgang 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Månedens princip 19.35 Jesper  

Uddybning Revidering af principper for den ”åbne skole”. 
Bilag 4 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er lavet dataindsamling i forhold til den åbne skole. 
 
Det har givet en del eksempler rundt omkring afdelingen 
Red Barnet skole 
Heart Work 
Herning Bibliotek 
Skovsnogen 
Herning Vand 
Skoleskydning 
Skoleidræt 
Affaldsskolen 
Rullende ungdomsuddannelser 
Naturskolen 
Skolebridge 
Lejrtur (aftales af årgangen) 
Ung Mod 
Headspace 
Tjørring Kirke 
 
Princippet godkendes igen. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nye distriktsgrænser 19.45 Ketty 

Uddybning Udkast til høringssvar 
Bilag 5 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er enkelte rettelser. 
Godkendes og sendes ind. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Status indskrivning 19.50 Ketty 

Uddybning Indskrivningsperioden er slut 

Indstilling Orientering  

Referat  
Der er skrevet 36 elever ind. Så der bliver to mindre børnehaveklasser 
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Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.55 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Lukket punkt 

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Det blå rum 
 


