
   

LUMBY SKOLE 
HARLEKINVEJ 74 - LUMBY 

5270 ODENSE N 

TLF 63 75 16 00  -  FAX 63 75 16 36 
 

Skolebestyrelsen 

 

 

Dagsorden  

 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj kl. 18.00 

NB! Bemærk ny mødetid - skolen vil være vært ved en sandwich og en forfriskning 

 
Referent: Lone 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
 

2. Elevrådet 
a. Ingen meddelelser fra almen 

b. Ingen meddelelser fra center 
 

3. Meddelelser  
a. Fælles kontaktudvalgsmøde 

i. Tema: Børn og sociale medier 
ii. Specialområdet holdt særskilt møde med to politikere – 

fortsættelse af mødet fra november. Der er ikke kommet et 
referat. Drøftelse af problematik med fælles Teknisk-Service 

ift. specialskoler (skiftende personale).  
iii. Hvis repræsentanterne i kontaktudvalgene er forhindret i at 

deltage, så skal de henvende sig til formanden, så der kan 

sendes en anden.  
b. Forslag om at centralisere Teknisk-Service i By- og 

Kulturforvaltningen (ligesom rengøringen). Skolelederne er 
generelt ikke begejstret for dette.  

c.  Evaluering af fastelavnsfesten i personalegruppen 
i. Personalet i almen deltager i fastelavnsfesten næste år 

ii. Personalet vil gerne opfordre til at man kigger på konceptet 
for ”boden” 

d. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen – Linda og 
Flemming er genvalgt 

e. Almen 
i. Skoleårets planlægning godt i gang – god luft og vi kan godt 

mærke at pædagogerne skal lægge flere timer i sfo’en 
ii. Udfordring med udskiftning af skærme på chromebooks. 

Punktet tages op på næste møde 

iii. Klassedannelse til kommende 7. årgang på Søhus er faldet 
på plads. Klasserne offentliggøres fredag kl. 8.00 

iv. Ansøgning til rejseteam for kommende 5. årgang er 
godkendt.  

f. Center 
i. Klassedannelse meldes ud på mandag 

ii. 3. juni afholdes ”Ny elev dag” for kommende elever  



iii. Skoleårets planlægning godt i gang – vi fortsætter med 

fagdage.  
iv. Kompetenceudvikling – to lærere skal have linjefag i 

fysik/kemi, en lærer skal læse til matematikvejleder + 
kompetenceudviklingsforløb for specialområdet.  

 
 

4. Budgetopfølgning – (se vedlagte bilag) 
a. EP orienterer om, at budgetopfølgningen er indsendt.  

 
5. Plan for bestyrelsesmøder i skoleåret 2019-20 (se bilag) 

a. Planen er sendt som bilag 
b. Winni Dixen skal kobles på som afløser for Torben  

 
6. Opgørelse vedr. elevfravær (udsat fra sidste møde) 

a. Lone præsenterede rapport over fravær 

b. Generelt har vi en meget lav andel bekymrende fravær (10% eller 
mere) 

 
7. Opfølgning på fremtidssikring af skolen v/Lone og Erling 

a. Der afvikles møde i uge 33 – Lone indkalder lokalforeninger. 
Repræsentanter for SB deltager i mødet 

b. Planlægningsmøde i juni med Winnie, Uffe, Erling og Lone 
 

8. Status – ny ordning vedr. klubben 
a. Ungdomsskolen overtager klubben – der laves en særlig ordning 

for Lumby, Spurvelund og Stige.  
b. 4 åbningsdage 

c.  150,- om måneden i kontingent 
d. Ungdomsskolen vil drive klubben 

e. Inventaret bliver klubben 

f. Forældrene opretter en forældreforening 
g. Forældrene høres i et brugerråd.  

 
9. Forældrearbejdsdag? Fra eventuelt på sidste møde 

a. Uffe taler med Sanne fra klubben om det kunne være noget for 
den kommende forældreforening 

b. Vi sætter punktet på næste møde 
 

10. Invitation fra Odense Lærerforening (se bilag) 
a. Winnie skriver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer om de kan/vil 

deltage 
 

11. Orientering om ekstra ordblindeindsats v/Erling 
a. Der er afsat midler i kommunen til en særlig ordblindeindsats.  

b. Der laves en særlig indsats for skolestarterne 

c.  1,5 mio. lægges ud til hver region til afvikling af særlig 
ordblindeindsats. I region Nord laves fire forløb med 16 elever på 

hvert hold. 14 dages forløb på den tidligere Østre Skole. 



Samarbejde med ordblindetræning og læsevejlederne. I 

Skolefællesskabet kan vi sende ca. 7 elever afsted (4.-7. 
klassetrin) 

 
12. Genbesøg af skolens principper: 

a) Principper vedrørende lektier (se bilag) – de er tilpasset og 
godkendt 

b) Principper og retningslinjer for skole – hjemsamarbejdet (se 
bilag) – se pkt. a 

c) Husk at præsentere dem for medarbejderne og for forældrene 
 

13. Punkter til næste møde 
a. Chromebooks 

b. Forældreforeningen – arbejdsdag 
c.  Kommunikation – implementering af Aula, genbesøge princip 

d. Skole & Forældres landskonference 

e. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer  
 

14. Personale 
a. En lærer i centerafdelingen har fået lederjob, så der skal ansættes 

en ny lærer. En komprimeret proces 
b. Ny pædagog til almen – Jane Bertelsen.  

c.  Nye pædagogstuderende – Natacha Madsen (almen) og også en ny 
i center.  

 
15. Eventuelt 

a. Go’ sommer ☺ 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Erling Pedersen  Winnie Stengaard 
 

 


