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Dagsorden
1. Mødeplan for bestyrelsen (Bilag 1)
Besluttet mødeplan se bilag 1. Det blev besluttet, at møderne
fremadrettet afholdes i tidsrummet 17:00 – 19:00.
2. Budgetdialog møde den 28. august 2019 kl.19.00-21.00
På Hørsholm Kommunes høringsmøde om det kommende budget deltog,
Christina, Jeanet, Linda og Thomas. Christina udarbejdede efterfølgende et
høringssvar omhandlende ændringer af taksterne i SFO, som Thomas
sendte til Kommunen. Christina er kommet med i samarbejdet med de
andre bestyrelser, så Lundevejsskolen også har en stemme der. Hørings
svaret er indsat i som (bilag 3)
3. Logo (bilag 2)
Alle var tilfredse med skolens ny logo, der på en god måde illustrerer
børnesyn, pædagogisk syn, forskellighed og det lille i det store. Thomas
oploader brevpapiret med Logo til Google doks. Flere gjorde opmærksom
på, at det var et problem, at medarbejderne ikke havde Word på deres
maskiner. Thomas undersøger om der er mulighed for at medarbejderne
får Offices pakken på deres Pc’er.
4. Status på flytning
Thomas orienterede kort om status på flytningen samt ugen op til
skolestart, hvor alle medarbejdere arbejdede hårdt for at få klasserne i
orden til åbent hus fredag den 9. august og efterfølgende skolestart
mandag den 12. august. Klasserne er funktionelle, men der mangler stadig
enkelte ting i forbindelse med kopirum, personalerum samt
lærerforberedelse.
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I anden fase ser vi på fælleslokaler gangarealerne mv. med henblik på at
tilpasse dem til klassernes og skolen behov.
5. Opstart
5.1. Skole
I de første 4 uger har der i klasserne og fælles været fokus på, at lære de
nye omgivelser og hinanden bedre at kende. Der har været arbejdet med
klassernes fælles sociale regler, og en afdækning af, hvor eleverne rent
fagligt er, samt hvordan eleverne i de forskellige klasser socialt interagerer.
Der er blevet udarbejdet fælles regler for brugen af legeplads, boldbane og
indearealerne i pauserne.
Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan det kunne være at normeringen ift. de
tidligere tilbud (A-hus, H-hus og Slusen) i deres optik var lavere på
Lundevejsskolen. Thomas orienterede om, hvad normeringen var på
Lundevejsskolen, 92% af lektionerne er er dækket af to medarbejdere.
Christina ville kontakte DOS med henblik på en afklaring.
5.2.
I Lundevejsskolens SFO har der været arbejdet med at skabe en rød tråd
fra skolen og over i SFO’en og videre til tiden uden for skolen. Konkret
betyder det, at der hver dag afholdes rødtråd møder når alle børnene er
kommet i SFO’en, hvor der tales om skole, fritid og hvad børnene gerne vil
lave i SFO’en.
Der er afholdt samarbejdsmøder med Stampen og Usserøds SFO om, at de
af eleverne der kan, kan deltage i nogen af de aktiviteter, som findes der.
Der er aftalt med Stampen, at skolen benytter deres ”dyregård” i første
omgang til at holde nogle kaniner, som eleverne kan være med til at passe.
6. Ansættelser
Alle stillinger er besat og der har udelukkende være positive
tilbagemeldinger på de nye medarbejdere.
7. Skoleårets planlægning
7.1. Officiel indvielse af Lundevejsskolen,
Den officielle indvielse af skolen bliver, når den nye P-plads er færdig.
Thomas skriver ud, når der er en dato.
Der blev fremsat en ønske om, at Lundevejsskolen i indflytningsgave får to
æbletræer, som skal plantes på skolens nye grønne areal. Træerne kan
bruges til projektet ”fra jord til bord” som skolen håber, kan realiseres, når
området er færdigt.
7.2. Traditioner
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

7.3. Kommende indsatsområder for bestyrelsen
Punktet overgår til næste møde.
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§ 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer,
som kommunalbestyrelsen fastsætter.
Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed,
herunder om
1) undervisningens organisering,
2) skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige
og sociale fællesskaber.
3) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at
deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.
4) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og
forældrenes ansvar i samarbejdet.
5) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen.
6) arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden,
lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8) skolefritidsordningens virksomhed.
8. Bestyrelseskursus
Det har ikke været muligt at kunne samle nok til et nyt bestyrelseskursus.
9. Evt.
9.1. Klassesammensætning (punkt fra Linda)
Bliver klassesammensætningen revurderet?
Blevet lovet, at lærerne har stor indflydelse på hvordan grupperne
sammen sættes?
Svar: Der er en løbende proces i gang, hvor medarbejdere og ledelse i
samarbejde med forældrene og PPR vurderer den aktuelle
klassesammensætning. Der er allerede sket ændringer, og der kommer
sandsynligvis flere.
9.2. Aula
Punktet udskudt til næste møde.
M.v.h.
Thomas Nyborg
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