
Skolebestyrelsesmøde– Lumby Skole  
                   Den 15. september 2021- kl. 17.00 -19.30 

Tilstede: Winnie, Uffe, Mette O., Stine, Flemming, Linda, Christina, Michael, Michala 

Afbud: Mette LH, Maria Langballe. 

 

Referent: Michala 

 

Dagsorden 

Punkt Emne Beskrivelse Beslutning 

1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Eventuelle bemærkninger samt punkter til eventuelt.  

Der er forskellige holdninger til, om det er en fordel eller ulempe at tiden for 

møder i skolebestyrelsen er rykket frem. Opfordring til at der skrives en kort 

uddybning til hvert punkt, så man kan forberede sig på punkterne.  

 

Der evalueres på tidspunktet for 

møderne omkring årsskiftet. 

2.  Ny leder Velkommen til Michael Jørgensen og præsentation af hele bestyrelsen. 

Michael planlægger at være fysisk på Lumby Skole hver tirsdag, derudover to 

dage på Stige og to dage på Søhus skolen.  

 



3.  Elevrådet Hvad rører sig i elevrådene? 
Hvordan kan bestyrelsen understøtte elevrådene? 
 
Almen: der er gang i valg for indeværende skoleår, emner fra sidste år. Toilet 

faciliteter, traditioner omkring jul.  

Centerafdeling: Der er gang i valg i klasserne, første møde er endnu ikke 

afholdt. Emner fra sidste år: ønske om en fælles udflugt for alle elever i 

Centerafdelingen. Dette ønske er gået videre til afdelingens pædagogisk 

udvalg. Elevrådet har fået til opgave at forvalte de 500 kr., der blev uddelt pr. 

klasse til trivselsinitiativer. Elevrådet har valgt at gå sammen om at indkøbe et 

elektronisk spil, der fungerer som en slag udendørs Stratego. 

 

 

4.  Skolebestyrelsens 

årshjul 

Revision af årshjulet I oktober – december og april -juni 

indsættes: opfølgning på elevtal og 

indskrivning 

5. Opfølgning på Lumby 

aftalen for renovering ag 

skolen og DGI forløb 

Winnie har deltaget i møde med forvaltningen. Der er meldt ud at de 100.000, 
der er afsat, forventes udmøntet i små puljer over 10 år. Bestyrelse udtrykker, 
at dette er ikke tilfredsstillende.  
Det opleves at der er forvirring og modstridende udmeldinger fra hhv. By og 
kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.  
 
 
Centerafdelingen har et ønske om at etablere en bålhytte i Æblehaven. Den vil 
blive placeret ud mod vejen og have indkig i udefra, så det ikke lægger op til 
”lyssky aktiviteter”. Bålhytten kan benyttes af lokalsamfundet uden for 
skoletiden.  
 
 
Der skal gang i en proces, hvor eleverne inddrages i, hvordan man kan udvide 
samarbejdet med de lokale foreninger. DGI har arbejdet med et projekt der 
handler om ”Unge i landsbyklynger”. Vi har mulighed for at hyre en konsulent 
herfra, som styrer processen sammen med børn og unge i lokalområdet.  
Det skal sikres at processen sættes således sammen, at der arbejdes med 
realistiske idéer det kan føre til konkrete tiltag.  

Det er nyt møde med forvaltningen i 

næste uge, hvor Winnie vil arbejde på 

en afklaring af, hvordan velfærdens 

fundament spille sammen med 

lokalaftalen.  

 

Der er opbakning til projektet fra den 

samlede bestyrelse, der arbejdes på at 

hytten bliver etableret i løbet at af 

efteråret.  

 

Stine kontakter DGI for at høre nærmere 

om udgifter til en konsulent og 

forventningsafstemme inden det 

besluttes om vi benytter DGI´s tilbud.  

 

  



6. Frihed til skolerne fra 

regeringen 

Regeringen har givet skolerne mulighed for at ændre på skoledagens længde 
og minimumstimetallet for fagene, dog ikke dansk, matematik og historie. Hvis 
skolen reducerer i timetallene, skal det kunne begrundes med en særlig 
indsats og give en merværdi ift. elevernes trivsel eller faglige udvikling.  
Der er ligeledes nogle frihedsgrader ift. kvalitetsrapporter og elevplaner.  
Umiddelbart vil det ikke give så stor mening i 0.-3.klasse, måske på 
mellemtrinnet. 
Ordningen gælder i første omgang kun i skoleåret 2021 - 2022. 
 

Bestyrelsen ønsker at have mulighed for 

at sætte sig nærmere ind i punktet. 

Winnie rundsender artikel fra ”Skole og 

forældre”. Punktet sættes på igen på 

næste møde 

7 Skolens hjemmeside Christina har ideer til, hvordan skoles hjemmeside kan gøres endnu mere 
indbydende, b.la. ved at opgradere billederne. En professionel fotograf vil 
koste 5.000 for ½ dag. Mette O. vil kunne rådgive ift. rettigheder til brug af 
billeder. Vi kan desuden trække på kommunens kommunikationsafdeling.  
 

Processen sættes i gang i løbet af 

efteråret. 

8.  Fastelavn Christina foreslår at arrangementet gentænkes således at personalet 
planlægger festen sammen med eleverne. Det er tanken at arrangementet 
fortsat placeres uden for skoletiden / om aftenen.  Det bliver 4. klasser der står 
for salg i boden. Man vil også kigge på, om en større del af forberedelsen 
(bagning til boden) 

Christina laver et oplæg om nytænkning 

og opgavefordeling ifm. fastelavnsfesten 

i samarbejde med medarbejderne til 

næste møde.  

Derudover ønsker vi et punkt der 

handler om bestyrelsens samarbejde 

med kontaktforældrene. Hvordan kan vi 

understøtte deres arbejde. 

9.  Trafikforhold ved skolen Forvaltningen har bedt skolerne om at vurdere, om de ønsker, at indgå i et 
samarbejde med by og kulturforvaltningen om trafikforhold ved skolen.  
 
 

Det ønskede bestyrelsen efter drøftelse 

ikke at gå videre med. 

8. Kontaktudvalgene Der er møde for kontaktudvalget på specialområdet d. 11/10, Mette O vender 
tilbage om hun kan deltage.  
 
Der er møde for kontaktudvalget for region nord d. 27/9  

Michala melder deltager til Ann-Sofie 

Gertz når dette er afklaret.  

 

Maria deltager 

9. Lejrskole Nuværende 4. klasse har ikke været på lejrtur pga. Covid 19, kan der 
kompenseres for dette? 

Den nuværende 4. klasse får deres 

lejrtur i 5. klasse.  

10. Nyt fra. 

Forvaltningen 

Nye medarbejdere:  
Almen: Jeppe er ansat som barselsvikar  
Mikkel er ansat i SFO ifm. dækning af længere sygefravær 
 

 



 

 

 

 

 

Ledelse 

Bestyrelsen 

 

Center:  
Lena Jørgensen er ansat som ny lærer i M2 
Nadja Jensen er ansat som ny pædagog i M2 
Søs B Hansen er ansat som ny lærer i M3 
Joakim Amstrup er ansat som y lærer i M4 
 
 

11. Orientering Skolen har haft tre tilfælde med Covid19 blandt elever og medarbejdere. I 
ingen af tilfældene har det ført til at smitten har bredt sig til andre elever eller 
medarbejdere.  
 

 

12. Punkter til næst møde Princip for dannelse af nye 7. klasser 
Frihedsgrader til skolerne – bestyrelsens indstilling 
Fastelavn – et nyt koncept, oplæg ved Christina og Linda 
Hjemmesiden – forbered feedback til skolens videre arbejde, hvordan fremstår 
hjemmesiden når man går ind som forældre. 
Tilbagemelding fra Stine ang. samtale med DGI konsulent.  
Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte kontaktforældrene 
  
 

 


