
Skolebestyrelsesmøde– Lumby Skole  

                   Den 16. november 2021- kl. 17.00 -19.30 på teams Klik her for at deltage i mødet  

 

Tilstede: Anette Brøndum, Iben, Linda, Mette, Michael, Stine, Winnie, Flemming, Mette Overgaard 

Referent: Christina 

 

Dagsorden 

Punkt Emne Område Beskrivelse Ansvarlig Bilag 

1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Drøftelse Eventuelle bemærkninger samt punkter til 

eventuelt 

Alle  

2.  Elevrådet Information og 

drøftelse 

Hvad rører sig i elevrådene? 
Hvordan kan bestyrelsen understøtte 
elevrådene? 

Christina/ 
Michala 

 

3.  Økonomi Information Anette fremlægger økonomien Anette  

4.  Princip for dannelse 
af 7. klasser 

Drøftelse og 

beslutning 

Princippet drøftes om der er brug for tilretning Michael/Chri
stina 

https://lumbyskole.aula.dk/sites/l

umbyskole.aula.dk/files/arkiv/Do

wnload_filer/Dannelse%20af%2

07.%20klasser%20NY%202019.

pdf 

5. Opfølgning på Lumby 

aftalen og plan for 

renovering af skolen 

og DGI forløb. 

Drøftelse og 

orientering 

Budgettet til istandsættelse, er der nyt omkring 
udmøntningen af dette? 
Hvem vil koordinere indholdet af istandsættelsen 
af skolen med Torben Pedel og VF(BKF)? 
Fremlæggelse af kontakten til DGI 
 

Winnie / 

Christina/Stin

e 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEyMGY2MzgtMTA1Yy00MWQ0LThhYTgtNjZmZGIyNmE5YmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbb1c53f-4cf3-4ea6-98de-f6abc38cffa9%22%2c%22Oid%22%3a%22d516337e-7e60-4fbb-9c11-be250b9063f5%22%7d
https://lumbyskole.aula.dk/sites/lumbyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dannelse%20af%207.%20klasser%20NY%202019.pdf
https://lumbyskole.aula.dk/sites/lumbyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dannelse%20af%207.%20klasser%20NY%202019.pdf
https://lumbyskole.aula.dk/sites/lumbyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dannelse%20af%207.%20klasser%20NY%202019.pdf
https://lumbyskole.aula.dk/sites/lumbyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dannelse%20af%207.%20klasser%20NY%202019.pdf
https://lumbyskole.aula.dk/sites/lumbyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dannelse%20af%207.%20klasser%20NY%202019.pdf


 

6. Frihed til skolen fra 

regeringen 

Drøftelse/beslut

ning 

Bestyrelsen skal afgøre om de vil give skolen 
mandat til at anvende frihedsgraderne.  
 
Fravige reglerne om elevplaner, skoledagens 
længde, kompetencedækning og 
kvalitetsrapporter. 
Elevplaner: Frigive ressourcer til undervisning. 
-Hvad skal træde i stedet for? Evt flere skole-
hjem samtaler?-Hvordan vil man sikre elevens 
faglige og sociale udvikling uden elevplanen? 
Hvordan underrettes forældrene om elevens 
udbytte af undervisningen?  
 
Skoledagens længde: Afskaffe hele eller dele af 
UU. 
-Der skal tilbydes SFO i de evt forkortede 
skoledage, har vi ressourcer/budget til det? 
-Hvad er de enkeltes klasses behov? Og hvilke 
undervisningsaktiviteter skal de frigivne 
personaleressourcer bruges til? 
-krav om 45 minutters daglig bevægelse i 
undervisningen, uden UU stiller det større krav til 
tilrettelæggelse af fagundervisning m 
bevægelse. 
 
Kompetencedækning: Fravige kravet om 
undervisningskompetence i de obligatoriske fag. 
-Giver mulighed for at prioritere pædagogiske 
hensyn, så klassen i højere grad kan have 
samme lærer hele dagen, har man overvejet 
konsekvenser for fagligheden på den baggrund? 
 
Kvalitetsrapporter: De laves hvert andet år, og 
fravigelsen i år, vil kunne frigive tid og 
administrative ressourcer, hvilket vil medfører 
bedre tid til pædagogisk ledelse.  
-Hvordan vil skolen/kommunen stadig sikre at 
forholde sig til elevernes faglige udvikling og 
trivsel, efter coronanedlukning uden 
kvalitetsrapporter? 

Michael  

7. Skolens hjemmeside Drøftelse/oriente

ring 

Forbered feedback til skolens videre arbejde, 
hvordan fremstår hjemmesiden når man går ind 
som forældre 

Christina https://lumbyskole.aula.dk/ 

https://lumbyskole.aula.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  

8a. Bedsteforældredag Drøftelse/beslut

ning 

Forældrehenvendelse  Christina  

8b. Mail fra forældre i 

Centerafd. Vedr SFO 

pasning 

Drøftelse Hvis muligt, hvordan kan vi som bestyrelse 
hjælpe/tydeliggøre/ændre problemstillingen. 
(læs vedlagte bilag – mail korspondancen) 

Winnie/Micha

la 

 

9. Kontaktforældre Drøftelse Hvordan kan vi optimere kontaktforældre 
opgaven på skolen? 

Hvordan kan bestyrelsen understøtte deres 

arbejde? 

skal vi kalde det trivselsforældre i stedet? 

 

 
 

Winnie  

10. Nyt fra… 

- Forvaltning  

- Ledelse 

- Bestyrelsen  

Orientering  Michael 

 

 

11. Personale orientering    

12. Punkter til næste 

møde 

 Fastelavn 
DGI forløbet 

Hjemmesiden 

Genbesøg om dannelse af 7. klasser 

 

  

13 Eventuelt      

      

      

      

      

    

 

 

 

  



PUNKT BESKRIVELSE BESLUTNINGER 

2 Center og Michala har haft møde omkring indkøb 

Almen arbejder sammen med præsten ift. juleafslutning 

Vi skal have en opmærksomhed på næste års elevråd, da 5. og 6. klasse rykker til Søhusskolen. Evt. kan 3. årgang inviteres 

ind. 

 

3 Lønbudgetter i almendelen – Et lille underskud, men generelt flot.  

Lønbudgetter i center – Der har været et stort udsving i elever i centerafdelingen. 

SFO har et lille budget – Det ser fint ud 

 

Lumby Skole går ud med et lille overskud på 132.630 kr.  

 

Drift i almen er dyrt. Vi overbudgetterer hvert år.  

Center har et andet budget, hvor vi får tildelt midler pr. elev. 

580.000 kr. i overskud ved udgangen 2021. 

 

Der kommer en model for pædagogisk bistand ifm. visitationer. Det kommer ikke til at påvirke Lumby Skole synderligt.  

 

Anette gennemgår økonomien for 2021. 580.000 kr. i overskud ved udgangen 2021. 

 

4 Bestyrelsen har mulighed for at komme med kommentarer. 

De synes, at de tre dage før sommerferien skal finde sted. De skal samtidig have kontakt løbende gennem året.  

Det er rart, at skolerne tænker i, at skolerne arbejder sammen om forskellige ting fra 4. klasse.  

Pkt. 6-8 i princippet er tyndbenede. Måske skulle man skrive lidt mere omkring processen, når de er startet på Søhus.  

Forældreansvaret/-opgaven? 

Vi vender tilbage til punktet i januar 

 

 

5 Winnie har holdt møde med BKF. 

Vi skal have lavet en liste over, hvordan vi vil bruge de 100.000kr fra Lumby aftalen. 

Christina, Winnie og Mette  koordinerer med Jonas og Carsten.  

DGI forløb:  

1. Detektivarbejde – kortlægning af området 

 



2. Modningsfase – Arbejder med de voksne i området ift. parathed – hvad  

3. Næste fase – Går til de unge, for at få de unge til at tage ejerskab til projektet, hvor de unge kan blive selvkørende 

 

Kommunen har givet grønt lys til at arbejde videre ift. det beskrevne DGI forløb.  

 

Bestyrelsen vil gerne gå med DGI projektet- Stine tager fat i Lise fra DGI, som skal overtage projektet.  

 

6 Bestyrelsen synes det er okay, at der tænkes noget andet end elevplaner. Skolen kommer med en tilbagemelding, når 

ledelsen har været omkring lærerne. Bestyrelsen tænker, at elevplaner skal erstattes af noget bedre, hvor forældrene bliver 

involveret. Det blev understreget at fravigelsen om elevplaner på dette punkt kun var relevant for indeværende skoleår. 

Ministeriet har i mellemtiden meldt ud at elevplaner afskaffes, og de arbejder på en ny model. Skolen vil derfor ikke ligge store 

kræfter i en ny model i dette skoleår, men se på hvordan vi giver en dækkende tilbagemelding til forældrene i dette skoleår.  

 

7 Bestyrelsen giver feedback omkring hjemmesiden. Christina vil forsøge at foretage ændringer og punktet tages op igen 

senere på skoleåret. 

 

8a Bestyrelsen beslutter, at navnet ”bedsteforældredag” bevares, men at skolen forpligter sig til at gøre det tydeligt, at man gerne 

må have andre med, hvis man ikke har en bedsteforældredag. 

 

8b Bestyrelsen beslutter, at det ikke er noget bestyrelsen kan gå ind i.   

9 Ledelsen arbejder videre med arbejdet omkring trivselsforældre.  

Punktet skal op igen. 

Gruppe med trivselsforældre som kan deltage i arrangementer eller i hverdagen. Foredragsholdere eller emner.  

Kontaktforældrene kunne mødes i mere hyggeligt lag.  

 

 

10 Der arbejdes med tre indsatsområder i kommende skoleår 

- BiR 

- Overgangene i skolen 

- Forældresamarbejdet 

Skilsmissegrupper i skolefællesskabet på tværs af de tre skoler 

 

 

 

11   



12   

13   

 

 


