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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 27. august 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 

Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
 

 
 

 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

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

17.35  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Ledelsen: 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til nyt skoleår 17.20 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Udtrådt af bestyrelsen: Tenna og Karen Marie 
Afbud fra Majbritt, Karina, Lenette. 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Konstituering af ny bestyrelse 17.20  

Uddybning Jf. forretningsorden. 
Bilag 1 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Gennemgang af forretningsordenen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig: 
Formandskabet blev delt mellem Jesper Schrøder og Didde Hjorth. 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.30  

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt 
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Skoleåret er kommet rigtig godt i gang. Dejlig travlhed, meget lavt sygefravær 
og stor opbakning blandt medarbejdere, elever og forældre. 
Der arbejdes med det nye koncept – Lundgård-læseskole. 
Skolen har fået nyt flag, hvilket skolen er godt tilfreds med. 
Ledelsen har været med på ”storforældremøder”, hvilket der internt på skolen 
er stor tilfredshed med. 
Der er startet nye klasser op på 7. årgang, hvilket som altid er spændende. De 
tager på rystesammen-overnatning i starten af december. 
 
Medarbejdere: 
Indskolingen har skiftet noget ud i medarbejderflokken, og alle nye er kommet 
godt i gang og er med til at skabe en god stemning. 
Der er nu tilsyn i indskolingen i hver klasse fra kl. 7.50, hvilket har givet en 
mere rolig afdeling. 
 
Elevrådet: 
Er ikke konstitueret endnu. Det sker den 12.09. For første gang er der også 
elever med fra 6. klasse 
 

 

 

 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang af bestyrelsens årshjul 17.50  

Uddybning Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Årshjulet er gennemgået. 
Ønske om at flytte fællesbestyrelsesmøde til september i stedet fra november. 
Enkelte punkter revideret og sendt ud til bestyrelsen.  
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Suppleantvalg 18.00  

Uddybning Tenna og Karen Marie er trådt ud af bestyrelsen, Dorthe Lyngesen erstatter 
Karen Marie. Vi skal have fundet 2 nye suppleanter, der er foreløbig 3 der har 
meldt sig. 
 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Det sættes en afstemning i gang efter forældremøde i indskolingen. Kommer 
der flere kandidater efter mødet, vil du også være en del af afstemningen. 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.15 Kim 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Der laves en budgetopfølgning i starten af september. Denne vil indikere årets 
resultat. Der vil være særligt fokus på SFO- og specialklassebudgetter. 
SFO har den øgede brugerbetaling haft en effekt på børn, der går i SFO 2, 
hvilket påvirker budgettet. 
Specialklasserne arbejder stadig med tilpasningerne efter den store bespa-
relse på 20%, der ramte i starten af budgetåret. 
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Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift AULA 18.25 Kim 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
AULA blev kørt før ferien udskudt til uge 43. AULA har siden været sat på 
pause på skolen. Skoleåret er startet op i Intra. AULA arbejdes der videre med 
på skolen i løbet af september med en forventning om, at de lovede opdaterin-
ger er implementeret og fungerer uden de store fejl. 
Skolen barsler med en række AULAcaféer inden og efter lanceringen. Blandet 
andet vil der være mulighed for at se AULA torsdag aften i uge 41. 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift SFO-opstart 18.35 Gitte 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat  
Det ser ok ud med hensyn til tilmeldinger til SFO´en. Der har været en lille 
fremgang på både SFO1-børn og specialklassebørn. SFO2-børn har der væ-
ret det forventede fald efter prisstigningen. 
Der indføres et koncept, der kaldes Magiske Onsdage, hvor SFO´en skaber et 
tilbud fra kl. 12.45 for alle elever i indskolingen. Konceptet er under udarbej-
delse og startes op i løbet af september. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Budgetkonference/Høringssvar 18.50 Ketty 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Borgmesteren og administrationen kommer på Lundgårdskolen 28.08 og infor-
merer omkring budgettet. 
Der skal et høringssvar afsted, når vi kender præmisserne. 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Planlægning af Lærerens Dag  19.00  

Uddybning Det er altid den 5. oktober 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Markeres den 4. oktober. 
Opfordring til forældrene i de forskellige klasser om at forældrene også marke-
rer dagen. Lægges på opslagstavlerne i Intra 
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Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 19.15  

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Sikker skolevej får måske politiskbevågenhed. 
 
Forældrefiduser har været en succes i 8.B. Der blev fortalt om, hvordan pro-
cessen har været og givet inspiration videre. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste gang   

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
 
 


