
 
Skolebestyrelsesmøde mandag d. 09.12.19 kl. 18-21 

Tilstede: Iben, Winnie, Tine, Flemming, Linda, Uffe, Lone, Erling, Michala 

Referent: Michala 

 

 

REFERAT   
PUNKT EMNE UDDYBNING BESLUTNINGER 

1.  Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2. Elevrådet Almenafdelingen: har været til møde med rådkvinden og de øvrige elevråd i byrådssalen. Der blev talt 

om standarden ift. skoletoiletter, bevægelse i undervisningen. Der er kommet et bredere syn på hvad 

bevægelse i undervisningen kan være. Elevrådet skal deltage i rundvisningen i forbindelse med 

læringsmiljøobservation. 

 

Centerafdelingens elevråd: Der arbejdes med udsmykning af toilettet ved madkundskab, ønske om 

fælles udflugt for hele afdelingen. Der startes mad bod 1 gang om måneden hvor klasserne skifte til at 

lave mad. Der arbejdes med regler for mooncars og optegning af bane. Diverse ønsker til indkøb til 

aktiviteter ude og inde.  

 

Bestyrelsen efterlyser at der findes konkrete emner hvor det kunne være relevant at elevrådet 

deltager i bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen beslutter at 

der skal lægges en plan 

for hvordan elevrådene 

inddrages i 

undervisningsmiljø- 

vurderingen i foråret. 

3. Elevfravær Vi drøftede de nye bekendtgørelser for elevers fravær fra undervisningen.  Der kommer info til 

forældre via Aula. 

4. Medarbejdernes 

trivselsundersøgelse 

Lone og Michala orienterede om resultatet af trivselsundersøgelsen i de forskellige afdelinger samt 

planer for opfølgning. 

 

5. Medicingivning i skoletiden Michala orienterede om retningslinjer for medicingivning i skoletiden. Dokumentet blev udleveret på 

mødet. Dokumentet lægges op på skolens hjemmeside.  

Michala sender 

dokumentet elektronisk 

til skolebestyrelsen.  



6. Principper 

Lejrskolevirksomhed 

Centerafdelingens klasser er på lejrskole hvert 2. år. De elever, der flytter til Søhus, er på en kortere 

lejrskole hver år som rystesammentur.  

Almen: Lone fremlagde perspektiver på lejrskole på mellemtrinnet.  

Lone fremlægger 

forslag til lejrskole i 

almen på næste 

bestyrelsesmøde.  

6A. Principper 

Antimobbestrategi 

Der er udarbejdet en strategi for hhv. almen og centerafdelingen hvor forebyggelsestiltag og 

håndtering er beskrevet specifikt. 

Strategierne lægges på den nye hjemmeside i Aula.  

Læringssamtalerne 

skrives ind i 

antimobbestrategien for 

almen. 

7. Bestyrelsens værdisæt 

Forventninger til hinanden 

Punktet udskydes til næste møde  

8. Input til folder omkring 

Lumby og omegn. 

Winnie indsamlede noter til karakteristika for Lokalområdet.  

9. Indskrivning af nye elever Der er indskrevet 15 elever i 0. klasse.  

10. PLOV-beredskab Udskydes til næste møde  

11. Meddelelser Almen:  

afvikler ansættelsessamtaler til fast lærerstilling tirsdag d.17/12, Winnie deltager.  

Der er skolebestyrelsesseminar d.21/3 2020. Der er mulighed for to deltagere.  

 

Centerafdelingen:  

Der kommer løbende nye elever ind, især i M klasserne.  

Der er afholdt julefrokost med udskolings elever med deltagelse af ”gamle elever”. Stor succes, ca. 60 

deltagere. Gode historier om hvordan eleverne kommer videre med uddannelse, job og flytte 

hjemmefra. 

 

12. Personale Centerafdelingen: Der skal tilføres personaleressourcer fra d.1/1 2020 pga. tilgang af elever, dette 

bliver dog som tidsbegrænsede stillinger.  

To lærere er gået på barsel med udgangen af november, Bente Hansen og Joakim Amstrup er blevet 

ansat som barselsvikarer i hhv. M1 og U2.  

 

13. Punkter til næste gang   

14 Evt. Winnie efterlyser emner til skolebestyrelsen julebrev.   

    

 

 

 


