
            Skolebestyrelsesmøde – Lumby Skole  
                   Den 8. oktober kl. 18.00 - 21.00 

Tilstede: Flemming, Maria, Winnie, Erling, Mette, Michala, Lone, Stine 

Afbud: Uffe, Mette Lambæk 

Referent: Michala/Lone 

 

Dagsorden 
 

Punkt Emne Område Beskrivelse Ansvarlig Bilag 

1.  Lumbyaftalen Orientering og 
drøftelse 

Karin og Torben fra borgergruppen kommer og 
orienterer os om aftalen 

Winnie  

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

Drøftelse Eventuelle bemærkninger samt punkter til 

eventuelt 

Alle  

3.  Elevrådet Information og 

drøftelse 

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

Michala, 
Lone og 
Winnie 

 

4. Indsatser i 
Centerafdelingen 

Orientering  1. ”Stabilt i skole” 
2. ”Samarbejde omkring den koordinerede 

unge ungeindsats” - støtte ifm. 
”overgang til ungdomsuddannelser - 
tidlig opsporing og støtte til børn og unge 
i mistrivsel”. 

 

Michala  

5 Nuværende 4. klasse Indledende 
Drøftelse 

 Fremtidsperspektiver for skolefællesskabets 4. 
årgang 

Erling og 
Lone 

 

6. Ansættelse af ny 
skoleleder 

Drøftelse Hvad ønsker vi som bestyrelse at lægge vægt på 
ved ny leder, samt hvilke spørgsmål ønsker vi at 
kandidaterne skal tage stilling til? 

Winnie  

7 Fastelavnsfest Beslutning planlægning, kontaktforældrenes rolle, afvikling 
og indtjening fra kagebod. 

Lone  

8. Undervisningsmiljø-
vurderingen 

Orientering Nedslag i undervisningsmiljøvurderingen Lone  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  
PUNKT BESKRIVELSE BESLUTNINGER 

0. Velkomst og præsentation af skolebestyrelsen + nyt medlem: Mette, forældrerepræsentant for centerafdelingen  

1. Karin Munk fra partnerskabet fremlægger Lumby-aftalen 

Skolen som centrum for det gode landsbymiljø 

- Skolen ser lidt slidt ud, skolen trænger til at shines lidt op -> hvad trænger til et ansigtsløft? Frivillighedsdag på 

skolen? Det kan tænkes mere bredt, så hele samfundet inviteres og tænkes ind. Husk renoveringspulje fra salg af 

Fjernvarme Fyn (OBS på toiletforhold) 

- Det skal være rart at være ung i Lumby – DGI-projekt ”Unge i landsbyer”. Kommunen sørger for finansieringen, DGI 

understøtter proces over 6 måneder. Projekt med 4.-6. klasse om, hvad der skal til for at gøre det attraktivt at være 

ung i Lumby.  

- Multihus 

- Udstykninger 

- Tryg skolevej – der kommer en tunnel! De går i gang i starten af 2021 

- Der er afsat 150.000,- til at bygge videre på aktivitetsstedet ved parkourbanen. Der er søgt yderligere fonde ofr 1 mio. 

Parkourbanen udbygges, beachvolley indrammes, klatrestativer, motionsredskaber, skaterrampe, opmaling af 

basketbane, nedgravning af små trampoliner, opsætning af hængekøjer, legeplads,  

 

2. Dagsorden godkendt, men der mangler punktet ”Meddelelser” – vi tager det ind under punkt 12 ”Personale” 

Punkt 4.2 aflyst pga. Covid-19 

 

9. Covid-19 Orientering Skolens indsatser i forbindelse med 
forebyggelse af smittespredning af Covid-19 

Lone   

10. Novemberkonference Orientering Skole og Forældre afholder konference i 
november 

Winnie  

11. Afskedskage  Erling har kage med – det er det sidste møde, 
før han stopper 

Erling  

12. Personale Information    

13. Punkter til næste 
møde 

    

14 Eventuelt   

 

 

 

  



3. Elevrådene: 

Lumby center: der har været valg + kampvalg om formandsposten. Fokus på hvad et elevråd er, hvordan man repræsenterer 

andre. Fokus på hvordan det går på skolen. De har snakket om fællesaktiviteter på tværs af center.  

Lumby almen: indretning af grupperum, udearealer, ønske om fotobog med klassebilleder 

U4-5: med i elevrådet i ungeskolen, der har været konstituering 

Husk at bestyrelsen gerne vil understøtte elevrådene 

 

4 Indsatser i centerafdelingen: 

Stabilt i Skole (SIS) – Michala holder oplæg om arbejdet med at skabe stabil skolegang for alle elever.  

 

5 Nuværende 4. klasse - orientering  

6 Ansættelse af ny skoleleder 

- Stillingen er i genopslag 

- Jan Kibsgaard konstitueres som skoleleder 

 

7 Fastelavnsfest 

Kageboden: kunne eleverne i den klasse selv bage kager, som de kan sælge til fastelavnsfesten? Oplevelse af at eleverne 

ikke passer kageboden, men at det er forældrene, der gør det. Det er ikke nødvendigvis hyggeligt for forældrene.  

Kunne der være et større fagligt indhold? Kunne eleverne selv bage kagerne?  

Punktet drøftes på et personalemøde 

 

 

8 Undervisningsmiljøvurdering 

Lone gennemgik undervisningsmiljøvurderingen – den offentliggøres på skolens hjemmeside 

 

9 Covid-19  

10 November-konferencen – Maria og Winnie deltager online  

11 Afskedskage – tak for kage til Erling  

12 Personale + meddelelser 

Center: ansættelse af Marius Fabech, autismekonference med Sarah Ward, netværkskonferencer fra uge 43, 

pædagogstuderende stoppet, ny kommer til december 

Almen: ansættelse af Camilla Hegart, pædagogstuderende stoppet, ny kommer til december 

 

13 Punkter til næste møde: 

- Fastelavnsfest 

- Status på ansættelse af ny skoleleder 

 



14 Eventuelt  

 


