
            Skolebestyrelsesmøde – Lumby Skole  
                   Den 2. september kl. 18.30 - 21.00 

Tilstede: Uffe, Winnie, Mette, Erling, Flemming, Linda, Lone, Michala 

Afbud: Stine, Maria, Iben 

Referent: Michala 

 

REFERAT  
PUNKT BESKRIVELSE BESLUTNINGER 

1. Godkendelse af dagsorden Vi indsætter pkt: Meddelelser 

2. Elevrådet Almen: 

Lone har sammen med Erling arbejdet på en undervisningsmiljøvurdering på baggrund af den nationale 

trivselsundersøgelse. Der har været afholdt møde om dette med elevrådet. Eleverne er gode til at identificere forhold der 

kan påvirke undersøgelsen og komme med konstruktive idéer.  

Idéer til tiltag:  

Arbejde med ensomhed, hjælpsomhed, venskaber på tværs af dreng-pige (især på mellemtrinnet). 

Kombinere aktiviteter fra de praktiske fag ind i de mere boglige fag.  

Arbejde mere med inddragelse af elevernes idéer til at variere undervisningen. 

Centerafdelingen:  

Der har endnu ikke været afholdt møde i Centerafdelingens elevråd, Michala har møde med de medarbejdere der står for 

elevrådet torsdag.  

3.  Opfølgning vedr. 

”Lumbyaftalen” 

Winnie orienterede om udkast til Lumby-aftalen. Aftalen skal fremlægges for byrådet d. 23/9, herefter bliver den 

offentliggjort.  

4.  Hvordan indretter vi bedst 

fremtidens folkeskole? 

Vi afgiver ønsker om renovering og udvikling af følgende området: 



Renovering af madkundskab f.eks. med hæve-sænkeborde, udvidelse med udekøkken f.eks. ved bål sted, bålhytte v. bål 

sted ud mod HC. Lumbys vej. det gamle sløjdlokale udvides og opgraderes til håndværk og designlokale, udvidelse af 

gymnastiksal og depot, renovering af billedkunstlokale, renovering af toiletter (udendørs toiletter opgraderes til indendørs),  

Lone og Erling laver en indstilling inden tidsfristen d. 7/9.  

5.  Det nye kontaktudvalg Der skal vælges en repræsentant til hhv. kontaktudvalget for skoleområdet og for specialområdet.  

Michala kontakter Iben Due ang. repræsentation i kontaktudvalg for specialområdet.  

Der er konstituerende møde d.22/10 og møde d. 14/12 

Winnie spørger Maria ang. repræsentation i kontaktudvalg for skoleområdet, Uffe er suppleant.  

Der er konstituerende møde d.21/10 og møde d. 30/11 

6.  Samarbejde mellem skole og 

forældre 

Debat om sammenhold og rummelighed i forældregruppen.  

Bestyrelsen beslutter at vi senere på efteråret sætter skolens samværsregler på dagsordenen, både hvad angår eleverne 

indbyrdes og forældresammenhold.   

7.  Pædagogiske indsatser i almen Lone fremlagde de aktuelle indsatser med udgangspunkt i skolens grundfortælling.  

8.  Meddelelser • Forslag om at november mødet bliver flyttet til januar, hvor vi forventer at den nye skoleleder er blevet ansat. Der 

kan evt. komme ændringer af andre mødedatoer i foråret. Næste møde d. 8/10 forlænges med ½ time, dette vil 

være sidste møde hvor Erling deltager.  

• Skolen har fået 80.000 kr. til ansættelse af lærere i midlertidige stillinger frem til 1/1 2021.  

• Der er indsendt klage over den nye ordning med overflytning af teknisk service til BKF, afsendt af skolebestyrelsen. 

Den nye struktur hænger ikke sammen med skolens drift og ønsket om borgernes øgede brug af skolens faciliteter.  

• Manglende brug af driftsbudget under Corona nedlukningen betyder at der er midler til indkøb af nye skolemøbler.  

• Den generelle skiltning på skolen bliver opgraderet så den tager højde for, at der er mange veje ind på skolen og 

dermed muligheder for at gå forkert.  

• Winnie har været til årsmøde med skole og forældre.  

• Den lokale byfest blev aflyst pga. Coronavirus, der arbejdes pt. på at arrangere en Halloween fest.  

• Winnie sidder med i ansættelsesudvalget til ny skoleleder og efterspørger input til spørgsmål og ønsker til 

personprofil.   

9.  Personale Nye ansigter i almen 

Siamak, lærer 

Martin, Lærer 

Sandra, lærer 



Nye ansigter i center:  

Christian, lærer 

Begge afdelinger har desuden fået en ny pædagogstuderende pr. 1/6.   

10. Punkter til næste møde • Winnie inviterer repræsentanter fra arbejdsgruppe om Lumby-aftalen til at deltage i den første halve time.  

• Fastelavnsfest, planlægning, kontaktforældrenes rolle, afvikling og indtjening fra kagebod.  

• Nedslag i undervisningsmiljøvurderingen, sendes ud som bilag til næste møde.  

• ”Stabilt i skole” indsats i centerafdelingen 

• Pædagogiske indsatser i Centerafdelingen 

 

 


