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Dagsorden
Ad 1. Forslag til mødeplan for skoleåret 2020 – 2021 (bilag 1)
Mødeplanen blev vedtaget med enkelte rettelser. Ny mødeplan vedlagt
referat.
Ad. 2 Corona regler og retningslinjer
Thomas gennemgik de nye retningslinjer for Corona, samt hvordan de er
blevet implementeret på skolen De vigtigste elementer i forebyggelse af
smittespredning er, i prioriteret rækkefølge.
•
•
•

Isolation af personer med symptomer. Samt opsporing af nære
kontakter
Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og rengøring
af kontaktpunkter
Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og
barrierer

Ad 3 Arbejder på skolen i sommerferien
Ad. 3.1 Gulv
Der er blevet lagt nyt gulv på næsten hele skolen i sommerferien. De
lokaler der mangler, er Køkken på første sal og trapperne. De vil blive lavet
i efterårsferien.
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Ad 3.2 lydisolering
Der er blevet skiftet døre i de små rum i grupperummene, fra almindelige
døre til Lyddøre og der er blevet lavet ekstra lydisolering mellem lokalerne
i henhold til rapport fra lydfirme.
Ad. 3.3 ventilation
Der er ligeledes i sommerferien udbedret ventilation i personalerum, SFO
(lille rum) og mødelokale/grupperum i stuen.
Ad. 3.4 Fase 2 indretning af skolen
Forslag til inde og ude indretning fra RUM arkitekter blev gennemgået, og
bestyrelsen fik mulighed for at spørger ind til planen. Oplægget fra
arkitekterne er indsat i referatet.
Ad. 4 Tilbagemeldinger
Ad 4.1 Første skoledag
Skolen havde en rigtig god første skoledag, med velkomst til alle de nye
elever og medarbejdere, fællessang og besøg af Hjem-is bilen. For
skolestarterne havde indskolingen/mellemtrin afholdt en besøgsdag inden
sommerferien, hvor alle de nye havde mulighed for at møde
klassekammeraterne og deres kommende lærere. Det var et rigtigt godt
arrangement, der gjorde at eleverne var trykke i deres opstart på skolen.
Ad. 4.2 Præst
Thomas orienterede om mulighederne for at deltage i
konfirmationsundervisning hos Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo
(Egedal Kirke). Hun har erfaring med elever der har brug for særlig
tilrettelagt konfirmation undervisning.
Det var et stort ønske fra bestyrelsen, at TNY undersøgte om der var
mulighed for at få undervisning af Kirsten Weile (Kokkedal Kirke).
Ad. 4.3 Idræt/madkundskab
Nødundervisnings bekendtgørelsen gælder ikke længere så der undervises
i alle fag også madkundskab og idræt.
Ad. 4.4 Skolekantine
Skolekantinen er igen åben, men der kan kun bestilles mad elektronisk.

2/3

Skolebetyrelsesmøde

Referat

Ad. 4.5 Medbragt mad/ uddeling til fødselsdag
Det er muligt igen at medbringe mad der skal varmes. Der må gerne deles
ud ved fødselsdage, hvis det der deles ud er pakke fra fabrikken.
Ad 4.6 UU-vejledning
Dan, som er Lundevejsskolen UU-vejleder, kommer på mellemtrinnets og
udskolingens forældremøde, og orientere om muligheder efter 9. klasse.
Ad. 5 Budget 2021 – 2024, tilbagemelding fra Budget dialogmøde med BSU
(Børne og skoleudvalget)
Thomas og Christina orienterede om budgetdialogmødet
Ad.6 Evt.
Det blev besluttet, at bestyrelsen genoptager principarbejdet. TNY
udvælger næste princip.
M.v.h.
Thomas Nyborg
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