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HARLEKINVEJ 74 - LUMBY 

5270 ODENSE N 

TLF 63 75 16 00  -  FAX 63 75 16 36 
 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

Referat af møde i skolebestyrelsesmøde  

torsdag den 24. oktober kl. 18.30 
 

Til stede: Winnie, Maria, Flemming, Linda, Erling, Lone, Tine, Michala. 

Fraværende: Iben, Uffe, Martin (udtrådt af bestyrelsen pr. dags dato), Stine 
 

 
1. Elevrådet 

 
Almen: har ikke holdt møde siden sidst 

Centerafdelingen:  
Elevrådet har en række ønsker og idéer til renovering og udbygning af 

legepladsen. Der er desuden et stort ønske om renovering af toiletterne i 
centerafdelingens bygning samt ved madkundskabslokalet, begge steder 

er toiletterne nedslidt.   
Ift. aktiviteter er der idé om skolefest, fælles udflugt og LAN-party. Der 

arbejdes videre med prioritering af de forskellige idéer.  
 

2. Meddelelser 

 
Almen: Der har været afholdt forældremøde ang. sammenlægning af 3. 

og 4. klasse. De to klasser har været på en fælles ryste sammentur.  
Lone har været på kursus ang. Kommunikation og ”branding” af 

folkeskolen.  
Der er afviklet åbent hus for kommende skolestartere inden 

indskrivningen. Der kom ca. 8 familier.  
Der afholdes juleklip arrangement og Lucia i nærmeste fremtid. 

  
Centerafdelingen:  

Der afvikles netværkskonferencer for alle udenbys elever samt Odense 
elever fra og med 8. klasse i de kommende uger. Der afholdes 

tilsvarende skolehjem-samtaler for Odense elever fra 0. til 7. klasse.  
Der afholdes forældrekursus om teenageliv og autisme d.9/11 og info- 

aften om ungdomsuddannelser d.19/11.  

Der kommer løbende nye elever ind i de yngre klasser (M klasserne) 
 

Skoleafdelingen v. Erling:  
Der er truffet afgørelse om, at teknisk service-funktionen trækkes ud af 

skolerne og overgår til By- og kulturforvaltningen.  
Vi er meget bekymrede over de konsekvenser, det kan få for skolens 

daglige drift og vedligehold. Vi forudser en mærkbar forringelse ift. 
nuværende fleksibilitet ift. service samt en risiko for, at opgaver glider 



over til skolens pædagogiske personale og ledelse, eller at vi som skole 

får ekstra regninger for opgaver, som vi før har løst via fleksibilitet.  
 

Gruppen til fremtidssikring af Lumby lokalområde v. Winnie  
Der er arbejdet med følgende emner 

a. Udstykning til alment boligbyggeri samt øvrige byggegrunde 
b. Ændring af skoledistriktet? 

c. Trafiksanering af krydset v. Bladstrupvej (rundkørsel) 
 

Landsmøde for skolebestyrelser: Winnie og Maria deltager 
 

Kontaktudvalgsmøde for specialområdet:  
Tine har deltaget i møde tidligere på ugen. Der blev talt om fælles 

transport og lange transporttider. Takster og ressourcetildeling til 
specialelever. Bekymringer ift. overflytning af tekniske service.  

GDPR – regler hvad betyder det. Det er besluttet, at der fremover skal 

holdes formøde for forældrene, hvor man kan planlægge dagsorden til 
mødet med politikerne.  

 
 

3. Status vedr. Aula 
Det går fint med maildelen, men der er en række startvanskeligheder ift. 

de andre funktioner. Der arbejdes med to forskellige modeller for, 
hvordan vi kan finde en erstatning for den gamle ”kontaktbog”.  

 
4. SSP kvalitetsplan v/Jan Lindstrøm 

 
Jan fortalte om de kriminalitetsforebyggende indsatser i lokalområdet. 

Man har udvalgt tre hovedområder valgt ud fra data, der viser 
udfordringer for lokalområdet:  

Fritid: bedre overgang fra SFO og klub, unges tilknytning til fritidstilbud 

og ungdomsklub.  
Sprog: fokus på børn og unges sproglige kompetencer  

Digital dannelse: opmærksomhed på risikofaktorer og differentierede 
indsatser ift. aldersgrupper. 

 
• Hvilken rolle kunne skolebestyrelsen have ift. 

kriminalitetsforebyggende arbejde.  
• Hvilken rolle tænker man, at forældregruppen kunne have ift. 

kriminalitetsforebyggende arbejde.  
• Hvilke forslag har vi til SPPS ´indsatser.  

 
5. Fremlæggelse af økonomi v/Anette 

Anette fremlagde budgetopfølgningen og det forventede 
regnskabsresultat for Lumby Skole og skolefællesskabets fælles 

økonomi. 

 
 

 



 

6. Genbesøg af kommunikationspolitik (se bilag) 
Vi har gennemgået oplæg fra Stige skole. Den sendes videre ud i 

personalegruppen og tages op igennem på næste møde. Lone forbereder 
oplæg til næste møde om kommunikationspolitik. 

 
7. Godkendelse af forslag til fordeling af forældre i klasserne 

Tine og Iben: Centerafdelingen Lumby og Søhus 
Uffe og Maria: 0, 1, 3 klasse 

Winnie, Stine og nye forældrerepræsentant:4, 5, 6 klasse 
 

8. Punkter til møde 
o Indførelse af ny affaldsordning på skolerne 

o Årshjul for bestyrelsens arbejde (se bilag) 
o Retningslinjer for medicingivning i skoletiden 

o Retningslinjer for anvendelse af cykelhjelm 

o Kommunikationspolitik 
o LH og LW om vision grundfortælling og værdier 

 
 

9. Personale 
Almen: ny pædagogmedhjælper i SFO, Nicolai 

Centerafdelingen: ny barselsvikar for pædagog i M2 - Marius Fabech. 
Barselsvikarer for lærer i M1- Bente Hansen, Barselsvikar for lærer i U2 – 

Joakim Amstrup.  
 

10. Eventuelt 

Tak for kage, Winnie og søn ☺ 
 

 
 

 
Ref. Michala 


