
   

LUMBY SKOLE 
HARLEKINVEJ 74 - LUMBY 

5270 ODENSE N 

TLF 63 75 16 00  -  FAX 63 75 16 36 
 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

Referat af møde i skolebestyrelsen mandag den 1. april 2019 
 

Referent: Michala 
Afbud: Martin 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Dagsorden godkendt  

 
2. Regnskab 2018/budget 2019 v/Anette  

a. Anette gennemgik regnskabet fra 2018 samt budgettet for de 
første 7 måneder i 2019. Der er brugt en del midler på renovering 

og nye møbler samt etablering af neuro-feedback i 
centerafdelingen. Derudover har skolen investeret i en fælles 

pædagogisk weekend i efteråret 2018. Regnskabet balancerer med 
et lille underskud som forventes indhentet uden problemer (bilag 

udsendes til bestyrelsesmedlemmerne). 
b. Erling fortalte om normeringsberegningen for kommende skoleår. 

Resultatet er, at almen SFO kan udvide med en 30 timers 
pædagogstilling fra august.   

 

3. Elevrådet 
a. Almen - elevrådet: har arbejdet med regler på skolens område, 

herunder i danserummet.  
b. Centerafdelingen: der er arbejdet med ideer til nyanskaffelser på 

legepladsen, skolebod drevet af elever, overnatning på skolen, 
kontakt til rideskole m.m. 

 
4. Meddelelser 

a. Almen:  
I denne uge er der en lærer på Eramus+ kursus i Østrig (Science, 

technologi, engeneering & math i samspil med de praktisk-musiske 
kompetencer) 

 
Der er afholdt skolekomedie og fastelavnsfest. 

  

Fokus på at skabe gode læringsmiljøer – emne på 
afdelingsmøderne. 

 
Uge 15 afholdes fælles emneuge med M klasserne (center), emnet 

er Vores planet. Der er åbent hus torsdag d. 9/4. 
 

b. Centerafdelingen:  



Afdelingen har indgået partnerskabsaftale med Åløkkestedets 

Naturskole i Tarup Davinde området, faciliteterne kan også 
benyttes af almenafdelingen.  

 
Der er fra skoleafdelingen bevilliget efteruddannelse inden for 

følgende emner: linjefag i fysik / kemi (2 lærere), 
matematikvejleder, inklusionsvejleder for specialområdet og 

praktikvejleder.  
 

Der er fokus på elever med skolefravær, og der arbejdes med en 
differentieret indsats ift. dette. Skoleafdelingen har udvalgt 

centerafdelingen som partner i et forsøgsprojekt, hvor man skal 
arbejde mere helhedsorienteret med inddragelse af andre 

fagpersoner nedbringe fraværet.   
 

Afdelingen modtager pr. den 1/4 yderligere fire elever og har 

dermed 68 elever. Efter sommerferien falder elevtallet igen til 58 
elever pga. en stor årgang, der går ud.  

 
c. Linda og Winnie har været på kursus om forældreinddragelse, har 

hørt om hvordan kan man inddrage hele familien i børnenes læring 
i skolen gennem familie-opgaver.  

 
 

5.  Kontaktudvalgsmøde på specialområdet v/Tine 
a. Der blev diskuteret tidlig indsats og fokus på overgange, behovet 

for støtte og rådgivning til forældre ifm. diagnosticering 
visitationsprocessen, udfordringer ifm. sen visitation og meget 

sårbare elever, efterspørgsel på specialister der kan støtte 
familierne. 

 

6. Fordeling af klasser blandt bestyrelsesmedlemmer  
a.  Vigtigt at forældrene på skolen har kontakt til bestyrelsen og 

kender dens arbejdsområder. Vi ønsker at gøre bestyrelsens 
arbejde mere synligt. Lone og Michala kommer med et overblik 

over planlagte forældremøder på næste bestyrelsesmøde. 
Forældrerepræsentanterne kommer med et oplæg til fordeling på 

forældremøderne samt idéer til, hvad der skal fortælles om.  
 

7. Fremtidssikring af Lumby Skole – oplæg v/Lone og Erling 
a. Erling udsender slides.  

Der er tanker om at: 
• Invitere de lokale foreninger til et møde om den fælles 

opgave at bevare skolen. (Lone finder dato, Torben 
indkalder, alle i bestyrelsen deltager så vidt det er muligt) 

• Uddele flyers til / tage personlig kontakt til potentielle 
kommende forældre, invitere til åbent hus.  

• Fortsætte med at profilere skolen gennem Face book. 



På den lange bane: Opsøge andre mindre skoler/lignende 

lokalsamfund for at hente inspiration til, hvordan man kan arbejde 
med skolens/lokalsamfundets fremtidige strategi.  

 
8. Justering af folkeskoleloven – gennemgang og spørgsmål til 

drøftelse i bestyrelsen: 
• Placering af de ”nye SFO-timer” i skolestarten (skal) 

• Skal vi reducere skoledagen for 4. til 6. klassetrin? (kan) 

Lone fremlagde forskellige modeller for, hvordan det kan 
effektueres. Vi afventer dog stadig lovens endelige vedtagelse og 

kommunens lokale fortolkning.  
Bestyrelsen udtrykker ønske om at fordele de ekstra sfo-timer på 

to dage, så der opnås mulighed for mere fordybelse i sfo 
Bestyrelsen udtrykker sin opbakning til, at der arbejdes videre med 

at udnytte muligheden for reduktion af timetallet på mellemtrinnet 

hvor ressourcerne i stedet samles således at der kan være to 
voksne i klassen i udvalgte timer.  

Lone fremlagde idé til læringssamtaler.  
 

9. Opgørelse vedr. elevfravær 2018 (se bilag) 
a. Udskydes til næste møde 

 
10. Status vedr. Fritidsklubben 

a. Vi afventer den juridiske afgørelse, ift. hvordan et klubtilbud kan 
skrues sammen. Det er på Børne- og ungeudvalgsmødet i april. 

Punktet tages op på næste SB-møde.  
 

11. Orientering om status vedr. implementering af AULA 
a. Forældreintra lukker pr. 1/8. Den nye platform, Aula, er primært 

en kommunikationsplatform, hvor opbygningen minder om Face 

Book. Det vil kræve organisatorisk tålmodighed og tid til omstilling 
i overgangsperioden.  

 
12. Tilsyn med principper: Principper vedrørende lektier + Principper og retningslinjer 

for skole – hjemsamarbejdet – se bilag 

a. Udskydes til næste møde 
 

 

13. Personale 

a. I almen er Laura blevet fastansat som pædagog. Mikkel Pedersen 
er ansat som pædagogmedhjælper frem til sommerferien. Jeanette 

Crone er ansat som pædagog 12 timer om ugen som støtte på 
barn i 0. klasse.  

b. Pr. 1. august skal vi ansætte en ny pædagog i fast stilling i almen 
 

14. Eventuelt 
a. Uffe er blevet kontaktet af en forælder, der foreslå at der indkaldes 

til en arbejdsdag for forældrene, hvor der kan arbejdes med 
renovering af skolen, evt. afsluttes med et socialt arrangement. 

Der udtrykkes opbakning til idéen. Hvis det placeres i starten af 



skoleåret, kunne det være med til at styrke sammenholdet i det 

nye skoleår. (punktet taget op på et kommende møde).   
b. Der er udtrykt ønske om at fordele skolearrangementer på andre 

ugedage end torsdage.  
c.   Winnie gør opmærksom på, at der er planer om at lukke 

bybusruten til Lumby, vi skriver høringssvar inden d.10/4. 
 

 
 


