
 
Skolebestyrelsesmøde den 01-30.20 18.30-21.00 

Tilstede: Maria, Mette, Tine, Linda, Flemming, Erling, Lone, Stine, Winnie 

Afbud: Michala, Uffe, Iben 

Referent: Lone 

 

Dagsorden 

Pu

nkt 

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 bruges elevrådene på afdelinger?  
Hvordan kan bestyrelsen understøtte elevrådene?   

Michala, 
Lone og 
Winnie 

 

3. Regnskab 2019 – 

budget 2020 

Orientering og 

godkendelse 

Anette fremlægger regnskab og forslag til budget 

for 2020 

Anette Regnskabet præsenteres på 

mødet 

4. Kvalitetsrapport Orientering Skoleafdelingen skal hvert år lave en 
kvalitetsrapport omhandlende kvaliteten af 
kommunes folkeskoler. Rapporten kom ud i 
starten af december – sidste frist for kommentarer 
til den var 6. jan. 2020 

Erling Bilag er fremsendt med 
dagsorden 

5. Alkoholpolitik Drøftelse eft. 

beslutning 

Lone fremlægger sit forslag t Lone Bilag er fremsendt med 

dagsorden 

6. Teknisk Service Orientering Teknisk service er nu overflyttet til BKF. Flytningen 
betyder at Skolefællesskabet samlet skal finde 
over 600.000 kr. i budget 2020 

Erling Bilag er fremsendt med 
dagsorden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT   
PUNKT BESKRIVELSE REFERAT BESLUTNINGER 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

 

Den er godkendt Drøftelse 

2 Elevrådet Almen: fokus på rundvisning i forbindelse med Læringsmiljøobservation. 

Ønske om at forny julegudstjenesten – vil indgå samarbejde med præsten.  

Information og drøftelse 

3 Regnskab 2019 – 

budget 2020 

Anette Brøndum gennemgik budgettet.  

Det store overskud fra 2019 er passende at oparbejde pga. det svingende 

elevtal i centerafdelingen.  

Orientering og godkendelse 

4 Kvalitetsrapport Bestyrelsen har ingen kommentarer Orientering 

5 Alkoholpolitik Den er besluttet og skal underskrives af Winnie.  

LW sørger for at lægge den på Aula + hjemmeside 

Drøftelse evt. beslutning 

7. Lejrskoler Drøftelse evt. 
beslutning 

Lone præsenterede på sidste møde et rids over et 
forslag til nyt princip vedr. lejrskoler. Det følges nu 
op med et forslag til drøftelse og evt. beslutning 

Line Bilag er fremsendt med 
dagsorden 

8. Grundfortælling  Præsentation og 
drøftelse 

Almenskolens medarbejdere og leder har arbejdet 
med en grundfortælling om Lumby Skole 

Lone  

9. PLOV-beredskab Orientering PLOV dækker over Pludselige og Voldelige 
hændelser 

Erling  

10. Bestyrelsens værdisæt - 
forventninger til 
hinanden 

Drøftelse I takt med at skolen er påbegyndt deres vision og 
grundfortællingsarbejde, skal vi påbegynde 
arbejdet med bestyrelsen vision/værdisæt. Vi 
starter med en forventningsafstemning til 
hinanden 

Winnie  

11. “Fremtidssikring af 
Lumby”  

Orientering En orientering omkring den kommende proces og 
skolens rolle heri. 

Winnie  

12. Medicingivning i 
skoletiden 

Orientering  Michala Bilag har været rundsendt 

13. Personale Information Nyt fra Almen og Center Lone og 
Michala 

 

14. Punkter til næste møde     

15. Eventuelt     



6 Teknisk Service Teknisk-service inkl. budgettet er overflyttet til By- og kulturforvaltningen. Det 

har utilsigtede virkninger for skolerne. Det koster 600.000,- for 

skolefællesskabet.  

Erling drøfter det på bestyrelsesmøderne på Stige og Søhus – herefter kan 

bestyrelsesformændene tale sammen om, hvorvidt der skal gøres noget.  

Orientering 

7 Lejrskoler Det er besluttet, at vi arbejder med model 1 (ledelse og medarbejdere 
bestemmer om den skal placeres i slutningen af 4. klasse eller i starten af 5. 
klasse).  
Opmærksomhed på at nuværende 5. klasse ikke må snydes for en lejrskole.  
Når det endelige princip er fastlagt, tager LW det med i bestyrelsen.  

Drøftelse evt. beslutning 

8 Grundfortælling  LW præsenterede den grundfortælling, som medarbejderne i almen har 
formuleret 

Præsentation og drøftelse 

9 PLOV-beredskab Erling orienterer om skolens PLOV-beredskab. Pludselige Og Voldelige 

Episoder. Alle medarbejdere er orienteret.  

Orientering 

10 Bestyrelsens værdisæt 
- forventninger til 
hinanden 

Der har været udfordring med et sporadisk fremmøde til bestyrelsesmøderne. 

Derfor kunne det være godt med en forventningsafstemning. Kan også være 

godt i forhold til rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer.  

 

Beslutning: Winnie indkalder til møde, hvor der skal tales om værdier for 

bestyrelsen og forventninger til hinanden som bestyrelsesmedlemmer.  

Drøftelse 

11 “Fremtidssikring af 
Lumby”  

Borgermøde den 6. februar i gymnastiksalen 

Der skal være 3 borgermøder 

Partnerskab for Lumby – medlemmerne repræsenterer Lumby bredt.  

Orientering 

12 Medicingivning i 
skoletiden 

Udsættes til næste møde Orientering 

13 Personale Louise Eglin Andersen fastansat pr. 1. februar 

Morten Hansen – pædagogstuderende i 7 uger 

 

Information 

14 Punkter til næste 

møde 

Medicingivning  

15 Meddelelser 4 nye børn i Columbine 

Fællespasning Stige Skole 

Emneuge- kropsidealer 

 



Læringsmiljøobservation i center og i almen – gode tilbagemeldinger til begge 

afdelinger 

16 Eventuelt   

 

 

. 


