Referat
Sted:
Dato:

Lundevejsskolen mødet afholdes virtuelt på Google Meet
01.10.2020 kl. 17:00 – 19:00

Deltagere:

Linda Hansen
Louise Højbjerre
Mia Gordon)
Christina Sveistrup (Formand)
Mia Fobian (næstformand)
Thomas Nyborg (Skoleleder)
Katja Rifka Lehmann (personale repræsentant.)
Laila Germann Andersen (Personale repræsentant)

Afbud:

Katja Rifka Lehmann, Louise Højbjerre (deltog senere)

Emne:

Skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.10.2020

Center for Dagtilbud og
Skole
Lundevejsskolen
Kontakt
Thomas Nyborg
Skoleleder
tny@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 6461

Dagsorden
1. Nye Corona regler og retningslinjer (kort)
Thomas orienterede kort om de nye Coronatiltag fra Sundhedsstyrelsen.
2. Arbejder på skolen i efterårsferien
2.1. Gulv
I uge 41 vil der blive skiftet linoleum på trapperne til første sal.
Håndværkerne starter med ”bagtrappen” mandag til onsdag og fortsætter
med fortrappen torsdag til fredag. I uge 42 (efterårsferien) vil den
resterende del af Linoleummet dvs. køkken, gangarealer og lille platou til
personalerum blive skiftet.
I efterårsferien vil SFO’en i så vid udstrækning det er muligt, ift.
indeværende Coronarestriktioner. Være ud af huset. Der er indgået aftale
med Usserødskole om at benytte deres toiletfaciliteter når vi ikke kan brug
vores egne.
2.2. Fase 2 – indretning af ude- og inde arealer (Bilag 1)
Fase 2 forslag blev kort gennemgået og bilag med forslag til inventar ude
og inde er vedhæftet dette referat.

1/2

Skolebetyrelsesmøde

Dagsorden

3. Bestyrelsens beretning (Bilag 2)
Beretningen blev gennemgået og bestyrelsen godkendte den.
4. Vedtaget budget 2021 – 2024 (Bilag 3)
Det kommunale budget for 2020 – 2021 for politikområde 31 blev
gennemgået. Der er for Lundevejsskolen ingen reduktioner i budgettet
5. Udkast, Sorgplan for Lundevejsskolen (Bilag 4)
Udkastet til sorgplanen blev godkendt
6. Næste indsatsområde (Bilag 5)
6.1. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i
undervisningen i den kommunale musikskole eller ved
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.
Udkast til princip (Bilag 6)
6.2. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen.
Bestyrelsen arbejder videre med evenstående to indsatsområder.

7. Evt.
M.v.h.
Thomas Nyborg
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