
               Referat af møde i skolebestyrelsen – Lumby Skole  
                   Den 7. juni 2021- kl. 17.30 - 21.00  

 

Tilstede: Winnie, Uffe, Stine, Flemming, Mette L, Linda, Christina, Jan, Michala (Laura). 
Referent: Michala 
 
Dagsorden 

Punkt Emne Beskrivelse Beskrivelse 
1.  Styrkedede pædagogiske 

lærerplaner 
Styrkedede pædagogiske lærerplaner 
for SFO 
 
Linda og Laura gennemgik de styrkede 
pædagogiske læreplaner for almen 
skolen 

Alle målene skal kunne omsættes i børnehøjde og skal kunne omsættes i praksis.  
Lærerplanen kan findes i sin fulde længe på Lumby Skoles hjemmeside.  
Planen tager udgangspunkt i seks lærerplantemaer:  

• Alsidig personlig udvikling 
• Social udvikling 
• Kommunikation og sprog 
• Krop, sanser og bevægelse 
• Kultur, udeliv og science 
• Kultur æstetik og fællesskaber.  

Planen skal evalueres hvert andet år. Det er endnu ikke aftalt nærmere om denne 
proces. Christina og pædagogerne i SFO vil se på dette i den nærmeste fremtid. 

2.  Nye ledere  
 

Der er blevet ansat en ny souschef for 
Lumby skole og en ny skoleleder for 
Skolefællesskabet Odense Nord 

Velkommen til Christina Kaalund Thomsen ny souschef på Lumby skole.  
 
Ny leder for hele skolefællesskabet pr. 1/8 bliver Michael Wijngaard Jørgensen som 
kommer fra en stilling som skoleleder på Strandvejskolen i København. Han flytter til 
Svendborg 
 

3.  Elevrådet Hvad rører sig i Elevrådene? 
Hvordan bruges elevrådene på 
afdelinger?  Hvordan kan bestyrelsen 
understøtte elevrådene?   

Almen – intet nyt 
 
Center: - der har været afholdt udendørs møde. Der er talt om ønsker om indkøb til 
kommende skoleår. Der er desuden et ønske om en fællesudflugt for alle elever i 
Centerafdelingen.  

4.  Oplæg til nye mødedatoer for 
skole- 
bestyrelsen og brug af Teams 
som metode 

Endelig plan kommer når ny skoleleder 
er startet.  
 

Der planlægges med 8 møder i løbet af skoleåret. Første mødedato er d. 23/8. Der er 
ønske om at ugedagen ruller. Hvert ½ år afvikles ét af møderne virtuelt.  



5 Fagligt løft af folkeskolen  
fordeling af midlerne 

MML vil redegøre for hvordan vi tænker 
midlerne anvendt.  

Skolen har fået 40.000 til fagligt løft efter Coronaperioden. Fristen for at anvende 
beløbet er rykket til udgangen af 2021. Der er i første omgang indkøbt et årskort til 
zoo. Christina og Michala arbejdere videre med yderligere investeringer.  

6 Et overblik fra indskrivningen 
fra almen. 

Fra tidligere møde og spørgsmål 
omkring elevtal på Lumby almen. 

Vi gennemgik indskrivningstallene for de kommende år. Der ses en tendens til at 
langt hovedparten at eleverne i distriktet søger Lumby skole. Bestyrelsen vil fortsætte 
med at holde øje med tallene.  

7 Skoleplan 2021 Skoleplanen er en udløber af den nye 
arbejdstidsaftale for lærerne A20.  
 

Michala fremlagde oversigt over indsatsområder for Lumby almen og centerafdeling 
for skoleåret 2021-2022  

8 Opfølgning vedr. 
”Lumbyaftalen” og velfærdens 
fundament 

Winnie og Jan har haft møder med de 
personer der står for kontakten omkring 
Lumby aftalen og Velfærdens 
fundament. 

Der er afsat et beløb på ca. 100.000 til mindre vedligehold / maling på skolen – dette 
skal organiseres af skolebestyrelsen.  
Der er afsat 50.000 kr. til at lave aktiviteter for elever i fritiden. Konsulent fra DGI 
stiller sig til rådighed for en proces, hvor der skal udvikles idéer til, hvordan det skal 
skrues sammen. Winnie kontakter Lise Grønbæk fra DGI for at høre nærmere, og 
melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.  
Under Velfærdens fundament er der afsat 2,6 million til vedligehold + 4,4 millioner til 
modernisering.  

9 Båndlagte midler til 
anlægsudgifter 

Som en udløber af Covid 19 og aftaler 
mellem stat og Kommune skal skoler 
bruge en sum penge til 
anlægsinvesteringer. 
 

Dette beløb er for Lumby skoles vedkommende 120.000. Skolens medarbejdere er 
inddraget ift. at kommen med indstillinger til hvordan pengene skal bruges. Der er 
bl.a. forslag om at etablere en bålhytte på græsarealet ud mod HC Lumbysvej. 
Denne vil kunne understøtte udeundervisning / udeaktiviteter i skoletiden og vil også 
kunne benyttes af lokalområdet uden for skoletiden 
Winnie undersøger, om der er lokale grupper, der også arbejder med at indsamle 
midler til en bålhytte.  

10 Personale Nyansættelser Almen. 
Der er ansættelsessamtaler til barselsvikar for SFO d. 24/6 - skolebestyrelsen er 
inviteret til at stille med en repræsentant til ansættelsesudvalget 
Ny pædagogstuderende i Almen: Abeer Nayef 
 
Centerafdelingen 
Ny pædagogstuderende Sandra er tilknyttet M3 og efter ferien U1 
Ny pædagog i Centerafdelingen Nadja H Jensen 
 
Nye lærer i Centerafdelingen Joakim Amstrup, Søs Brandt Hansen. Derudover bliver 
der slået en ny lærerstilling op da en af de nuværende lærer er flyttet til Jylland og 
har fået job der. Michala vender tilbage ang. ansættelsesudvalg og datoer.  
 

11 Sjov og fritid 
 

De forskellige lokale instanser 
foreninger mødes flere gange om året 
for at samarbejde og koordinere 
aktiviteterne i lokalområdet 

Næste møde er d. 17/6 kl. 16.30 – 18.30 Christina inviteres med.  
 
Den årlige Lumbyfest afvikles lørdag d. 28/8 ca. kl. 10.00-16.00. Peter Rahbæk Juel 
åbner festen. Der er en opfordring til at klasserne står for forskellige aktiviteter evt. i 
samarbejde med kontaktforældrene.  
Christina snakker med medarbejderne. 
 

12 Punkter til næste møde  • Gennemgang af skolens principper 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fra nødundervisning til normalt skema – hvordan går det? 
• Datoer til bestyrelsesmøder - aftales med ny skoleleder.  
• Hvad betyder de nye frihedsgrader som skolerne har fået i det kommende 

skoleår som følge Covid19 belastningen.  
• Aflyst lejrskole for 3. klasse, kan der kompenseres i 4. klasse? 
 

13 Eventuelt 
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