
               Referat af møde i Skolebestyrelsen – Lumby Skole  
                   Den 25. marts 2021- kl. 18.30 - 21.00 

Tilstede: Winnie, Mette O, Mette L, Uffe, Maria, Stine, Linda, Flemming, Jan og Michala 
Fraværende: Iben 
Referent: Michala 
 
Dagsorden 

Punkt Emne Beskrivelse Referat 
1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Eventuelle bemærkninger samt 

punkter til eventuelt 

Dagsorden er godkendt 

2.  Orientering vedr. 

mulig forurening. 

Se bilag. 1-2 
Jeg fortolker det som en bred 
orientering om emnet og ikke 
nødvendigvis en reel forurening. 

Skolen har modtaget standard skrivelse om mulig forurening på skolens grund. Der er ikke 

direkte mistanke og det fremstår som en standard procedure som vedrører flere matrikler i 

Lumby.  

3. Status på processen 
vedr. ny souschef på 
Lumby. 

Orientering om hvor langt man er i 
processen. 
 
 

Tidsplan for ansættelse:  

29/3 – 18/4 Stillingsopslag 

8/4 – workshop, arbejde med personprofil (on line) 

19/4 - udvælge ansøgere 

21/4 - første samtale runde 

28/4 – anden samtale runde 

Forældrerepræsentanter til ansættelsesudvalget: Winnie, Uffe, + evt. Iben.  

Skoleafdelingen vurderer om det er nødvendigt at enkelte medlemmer skal deltage i 

samtalerne on line.  

Vi gennemgik stillingsopslaget. Jan og Michala arbejder videre med opslaget ud fra de 

indkomne forslag og sender det ud til bestyrelsen i løbet af weekenden. Frist for at give 

feed back søndag d. 28/3 kl. 20.00.  



4. Skolelederstillingen Proces og overvejelser ift. 
Skolelederstillingen i 
Skolefællesskabet. 

Processener sat i gang igen. Der er pr. 5-6 skolederstillinger i Odense til besættelse i det 

kommende halve år. Bestyrelsen er repræsenteret ved Winnie. Vi regner med besættelse 

pr. 1/8.  

5. Forældremøde Forældremøder frem til sommer.  
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke 
om det blive muligt at afholde fysiske 
forældremøder frem til sommerferien. 
Eleverne i almen har i en længere 
periode ikke set hinanden i 
dagligdagen, men det påvirker også 
forældregruppens mulighed for at 
lære hinanden at kende og skabe et 
voksen netværk der støtter op om 
børnenes relationer, både i 
Centerafdelingen og i Almen. 
Vil det give mening at holde noget on 
line, kan vi være kreative ift. at 
inddrage forældre? 
 

Man savner både at kommer på skolen og følge med i hvad eleverne laver, og hvor man 

kan se klassekammerater og øvrige forældre.  

Der er lidt delte mening om det vil kunne give mening at mødes on line. Nogle har gode 

erfaringer med at mødes, hvor man starter fælles men derefter deles ud i mindre grupper.  

On line kunne være en nødløsning, men det bedste vil være en aktivitet med fysisk 

fremmøde.  

Hvis folk ikke kender hinanden, er det vigtigt at snak i grupperummene understøttes af 

spørgsmål eller en fælles opgave.  

Kunne man blande ”gamle” forældre med nye og lave velkomst snak.  

Almen: der har været forsøg med at lave on line introduktion til nye forældre i Columbine, 

gode tilbagemeldinger på dette.  

 

6.  Afkorte skoledagen. 
Center afd. 

Ændring af skoledagens længde i 

centerafdelingen 

Skolebestyrelsen bakker om forslag om at afkorte skoledagen for eleverne i 

Centerafdelingen med 2 lektioner om ugen med udgangspunkt i Folkeskolelovens § 16 d. 

Eleverne vil i kommende skoleår have timer fra kl. 8.00-15.00 tre dage om ugen og fra  

kl. 8.00-14.00 to dage om ugen.  Beslutningen gælder for skoleåret 2021 – 2022 og skal 

tages op igen i foråret 2022. 

7. Nyt fra… 

- Forvaltning  

- Ledelse 

- Bestyrelsen  

Genåbning af skolerne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktudvalgsmøde 
 

Efter påske kan vi igen modtage 5. og 6. klasse. De to årgange skal møde ind på skift, og 

vi må ikke samle klasserne, selv om der er små. Dette er undersøgt og vi har fået afslag. 

Der spørges til om 4. klasse i stedet kunne sendes hjem hver 2. uge for at ”følges” med 5. 

klasse. Dette rejser til gengæld nogle andre dilemmaer.  

Der er regler om, at vi kun må have 50% af eleverne fra 5. og 6. kl ad gangen, dvs. en af 

klasserne hver anden uge. 

Nationalt vil der også blive åbnet for klubtilbud efter påske. Ung Odense sender nærmere 

besked om deres genåbning.  

Der arbejdes på højtryk fra skoleafdelingens side på at arrangere testfaciliteter for 

eleverne. Vi ved endnu ikke hvordan dette bliver arrangeret. Der er dog allerede indlagt 

samtykkeformular som forældre skal udfylde via Aula.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Maria sender referat som udsendes sammen med referat 

8.  Opfølgning vedr. 
”Lumbyaftalen” 

Jan og Winnie orienterer. Lumby aftalen: der er afsat ca. 15,7 millioner til at udvikle området. De 15 går til at bygge 

en tunnel under Bladstrupvej. Tunellen forventes færdig i 2022.  

Der er udlagt midler til, at lokale frivillige kan foretage en lille ”renovering” af skolen / 

ansigtsløftning. Denne proces skal koordineres af skolebestyrelsens og kan først 

påbegyndes, når Coronarestriktionerne lettes.   

Der er på længere sigt planlagt udstykning af flere byggegrunde. 

 

Velfærdens fundament – her er der afsat ca. 2,5 million som sættes i spil i 2023. Lumby er 

i den sidste gruppe af skole der skal renoveres.  

 

9.  Personale Orientering Budgettildeling og normeringsberegning er afklaret. Der er ingen ændringer ift. 

ansættelser i almenafdelingen. I centerafdelingen er der en ledig pædagogstilling, som 

skal lægges i puljen ifm. med overflytning.  

Gitte Pedersen har andet arbejde. Robert Nauer er ansat i tidsbegrænset stilling fra d. ¼ 

og ind til stillingen kan besættes. 

10.  Punkter til næste 
møde 

Mødet rykkes da det falder sammen 

med ansættelsessamtaler til souschef 

på Lumby skole 

Gennemgang af principper for skolen udskydes til juni.  

Afvikling af møder: skal vi næste år fortætte med at afholde udvalgte møder i SB on line 

selvom vi igen må mødes fysisk.  

11.  Eventuelt  

 

 

 

Intet 


