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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 27. oktober 2021 kl. 17.00 – 20.00  
Afbud senest mandag den 25. oktober 

 
(Der skal tages billeder til hjemmesiden) 

 

 

 

Punkt   Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst og præsentation af og til nye medlemmer 17.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden  17.30 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 Jesper  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formand 
- Der er bestilt bogeksemplarer af skolebestyrelseshåndbogen 
- Der har været afholdt medarbejdernes dag 

Ledelsen 
- Tilbage efter en velfortjent efterårsferie. 
- Fremragende og meget velbesøgt åbent skole arrangement 
- Uge 41 er en spændende og hektisk uge 
- Der har været aftenarrangement for alle medarbejdere. Formålet for ar-

rangementet var at genetablere en fagligt og socialt fælles platform 
- SP-klasserne har lavet elevplaner, revisitationspapirer og forældresam-

taler er afholdt 
- Skolen har fået tilknyttet en ny psykolog og hun er blevet indført i vores 

aktive og orienteret om de kommende sager. 
- Praktikugen i 9. årgang er afholdt 
- Der er arrangeret 4 kursusdage med emnet specialpædagogiske til-

gange. Der var så stor interesse ved lærerne, at det har været muligt at 
få kurserne til at blive afholdt på skolen i januar og februar 

- Tirsdag er der indskrivningsmøde til kommende 0. klasser 
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- Der er terminsprøver for 9. klasserne i uge 44 
- Ungeprofilundersøgelsen skal afvikles i november 

Medarbejderne 
- I afdeling AB kæmper de lidt med nogle af de elever, også derfor glæ-

der de sig til at deltage på kurserne i starten af det nye år 
- Der er et godt arbejdsmiljø. Det bliver understøttet af social tid 
- I afdeling C går det fint. Nogle af afdelingens elever arbejder med 

nogle skolemæssige senfølger fra corona-nedlukningerne 
- Afdeling D’s lærere oplever at senfølgerne fra Corona-nedlukningerne 

er mere af social karakter 
- Der er glæde over at kunne få lov til igen at lave noget sammen. På 

tværs af afdelinger 
- November er samtaletid og det bliver fokus den kommende tid.  

Elever 
- Eleverne oplever at lærerne er tunet ind. Det at de kan mødes, at de 

hilser på hinanden – det skaber glæde og det smitter af. 
- Der har været fælles elevrådsmøde. Til dette møde blev der skabt en 

video, der vil blive tilsendt skolen. 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Gennemgang og revidering af mobilpolitikken  17.45 Jesper 

Uddybning Bilag 1 og bilag 2 (til orientering) 

Indstilling Beslutning 

Referat Indholdet i bilagene blev vendt. 
Fodnoten fra bilag 2 tilføjes i bilag 1 
Politikken er vedtaget og bliver offentliggjort i denne uge. 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Aula – komme og gå modul 18.05 Gitte 

Uddybning  

Indstilling Orientering 

Referat Der blev orienteret om nogle af de konkrete elementer i komme og gå modulet 
i Aula 
 
Generelt har der været forstyrrende begynderfejl i komme og gå modulet. Men 
det er blevet lidt bedre. Der er forventninger om at modulet bliver optimeret 
over de næste 6 måneder og forhåbentligt derigennem mere funktionelt. 
 
Skolen sender en liste med fremtidige opdateringer ud til forældrene, hvori der 
også står at der er nogle funktioner, der endnu ikke er brugervenlige for de pro-
fessionelle. 
 
 

Punkt 5    

Overskrift Antimobbestrategi 18.15 Kristoffer 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 
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Referat Arbejdsgruppen har afholdt sidste møde og der er lavet et udkast til opdaterin-
gen af punktet om digitale medier. 
Afdelingerne har færdiggjort hvert deres afsnit i AMS og strategien bliver taget 
op til beslutning til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af kantineuge 18.20 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat Formen på kantineugen blev gennemgået/forklaret og evalueret med indspark 
fra forældre, elever, undervisere og ledelsen. 
Det er en god læringsuge for eleverne og det er vigtigt, at de oplever medbe-
stemmelse og ejerskab til opgaven. 
Bestyrelsen er enige om, at formålet med kantineugen er godt. 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bevægelse i undervisningen 18.30 Jesper  

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat 31 % af folkeskolerne vurderer, at de ikke er kommet i mål med at implemen-
tere bevægelse i undervisningen. 
 
Der blev lavet et kort oplæg om forskningen på, hvorfor det kan være tilfældet. 
Dernæst blev Lundgårdskolens definition fra 2014 på bevægelse præsenteret. 
Det opleves at skolens elever har 45 minutters bevægelse om dagen. 
 
Der vil løbende være fokus på at eleverne har 45 minutters bevægelse om da-
gen. 
Bl.a. som punkt på klassekonferencer. 
 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af temaugen og Åben Skole arrangement 18.40 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat Positive tilbagemeldinger på ugen og arrangementet. 
Styregruppen har lavet en god ramme for ugen og lærergruppen har fulgt op 
med samme kvalitet. 
Positive tilbagemeldinger fra både elever og forældre. 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomistatus 18.50 Kim 

Uddybning 3. forventet regnskab er indsendt 

Indstilling Orientering 

Referat Der blev givet et crash course i nogle af rammerne for skoleøkonomi 
Forventet regnskab er lige lavet og det flugter med årets forventninger. 
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af medarbejdernes dag 19.05 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning  

Referat Det var en rigtig god dag. 
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Udlån af lokaler til trivselsrådsarrangementer 19.15 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat Skolen udarbejder en ”how to” guide til brug ved trivselsarrangementer.  

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Oplæg ved Christian Mogensen  19.25 Jesper 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Bestyrelsen ønsker at invitere CM ind til et oplæg digital dannelse for forældre 
og elever. Ultimo 1. kvartal 2022. 
Skolen kontakter CM. 
Der nedsættes en ny arbejdsgruppe og det ønskes at nogle af medlemmerne 
fra AMS-gruppen er deltagende. 
  

Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Teams 19.35 Kim 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Der er oprettet et BestyrelsesTeam i Teams. Alle medlemmer af bestyrelsen 
bliver inviteret. 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fælles bestyrelsesmøde 19.45 Ketty 

Uddybning Forberedelse til mødet 

Indstilling Orientering 

Referat 1 gang årligt er der fælles bestyrelsesmøde med bestyrelserne fra Tjørring, 
Lundgårdskolen og Gullestrup. 
Mødet bliver faciliteret af en HR-konsulent fra Herning Kommune og overskrif-
ten er ”den gode overgang”.  
Programmet for dagen blev præsenteret. 
Der vil blive sendt en indkaldelse ud. 

Punkt 15  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt 19.55 Jesper 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  

Punkt 16  Tid Ansvarlig 
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Overskrift Punkter til næste gang   

 AMS 

  

  

 
 

 


