Referat
Sted:
Dato:

Lundevejsskolens kontor/Google Meet
04.11.2020 kl. 17:00 – 19:00

Deltagere:

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

Afbud:

Katja Rifka Lehmann, Linda Hansen og Mia Gordon

Emne:

Skolebestyrelsesmøde

Dato: 04.11.2020

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

Dagsorden
1. Nye Corona regler og retningslinjer

Ad 1
Hygiejne, god afstand og selvisolering
Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til
sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger –
herunder selvisolation, hygiejne og afstand.
Mundbind/Visir (elever/personale)
I bekendtgørelsen er der ikke krav om, at man skal bære mundbind i
grundskolen for hverken elever eller undervisere. Lærere og
pædagoger har dog ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen,
hvis de ønsker det.
Arrangementer i grundskole og SFO
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler,
fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser
aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til
den 2. januar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og
skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder
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sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for
dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.
Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller
studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller
undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er
vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne
og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien,
lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme
stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.
Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde
aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål.
Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder,
generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets
eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbudhjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler.
Hvad skal du gøre hvis du vågner op og har symptomer der kunne være
Corona, f.eks. feber og ondt i halsen – hvad gør du?
Svar:
Det allervigtigste er, at du bliver hjemme fra skole, læreplads/arbejde, fest,
samvær med venner og familie, træning osv., hvis du er syg eller har været
tæt sammen med en person, som er smittet med Coronavirus. Bliv også
hjemme, hvis du er i tvivl om, du er syg, også selv om du kun har milde
symptomer.
• Undgå så vidt muligt resten af familien (selvisolation),
• Når du bruger samme ting som resten af familien fx toilettet, så
gør du det rent efter dig med sprit.
• Du bestiller tid til test på www.coronaprover.dk.
• Hvis du er så syg, at du har brug for at tale med en læge, skal du
ringe til lægen. Du må ikke møde op på klinikken uden at have talt
med dem først.
• Kontakt skolen (Thomas 4849 6700), hvis du er i tvivl om dit barn
kan komme i skole.

Hvad skal et barn/elev/kursist, der er testet positiv for COVID-19, gøre?
Straks når barnet/ den uge er testet positiv kontaktes skolen. Thomas
Nyborg via Aula eller på skolens hovednummer 48496700.
Barnet/eleven/kursisten skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at
symptomerne er forsvundet. Hvis vedkommende er testet positiv, men
ikke har symptomer, skal barnet/eleven/kursisten blive hjemme indtil 7
dage efter, at testen er taget.
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Personer smittet med COVID-19 kan i mange uger efter deres sygdom
potentielt have stoffer i blodet, der giver udslag i en positiv test. Derfor
kan børn/elever/kursister, der ikke har oplevet symptomer i 48 timer,
godt komme i dagtilbud/skole/institution, og det anbefales ikke, at man
tester igen med henblik på raskmelding.
Af hensyn til børn, elever og kursister anbefaler Børne- og
Undervisningsministeriet, at ledelsen på dagtilbud, skoler og
uddannelsesinstitutioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens
udmelding om, at eleverne efter 48 timers symptomfrihed kan anses
for at være smittefri, og at børn/elever/kursister dermed ikke behøver
at fremvise en negativ test for at vende tilbage.
Hvad gør dagtilbud og grundskoler, hvis én i stuen/klassen/gruppen er
smittet med COVID-19?
For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder følgende,
når anbefalingen om 1 meters afstand i overensstemmelse med Børneog Undervisningsministeriets retningslinjer er fraveget inden for stuen
eller klassen:
Hele stuen/klassen opfattes som nære kontakter til den smittede og
følger testprogrammet for nære kontakter med hjemsendelse og to
test. Læs mere i Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære
kontakter (sst.dk)
Eventuelle nære kontakter i dagtilbuddet/skolen uden for
stuen/klassen identificeres, hjemsendes og testes to gange.
Hvornår må børn/elever/kursister, som er sendt hjem enten som nære
kontakter eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud
eller grundskole, møde i dagtilbud/skole/institutionen igen?
De må møde op igen efter første negative test.
Hvis barnet/eleven/kursisten ikke testes, må de møde op igen 7 dage
efter hjemsendelse, hvis vedkommende ikke har udviklet symptomer i
hjemsendelsesperioden.
Ovenstående udsendes til forældre og personale med følgende
tilføjelser:
-

Hvis der er tvivlsspørgsmål i forbindelse med ovenstående
kontaktes Thomas Nyborg på 4849 6700
Husk at det stadig gælder at:
Forældre/bedsteforældre/søskende der aflevere børn skal sige
farvel uden for skolen. Ved afhentning af børn kontaktes
medarbejderne / SFO’en som herefter sender børnene ud.
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Husk fortsat at holde eleverne hjemme hvis de har tegn der er
forligelige med Covid – 19. Hvis elever bliver dårlige med
symptomer som er forligelige med Covid -19 vil forældrene
blive kontaktet og barnet hentes eller sendes hjem.
Sæt skilt på hoveddør med, der minder forældre om at de ikke
må komme ind på skolen.

2. Udkast til princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte
af undervisningen og dialogen mellem skole og hjem herom. (Bilag 1)
Bilaget blev drøftet og tilrettes, sendes rundt til bestyrelsen, hvor de
fraværende har mulighed for at kommenterer på princippet. Hvis ingen
kommentarer er indgivet inden næste bestyrelsesmøde er princippet
vedtaget.
3. Valg af nyt princip
Thomas udvælger nyt princip og sætter det på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde.
4. Brandøvelse
Brandøvelsen blev evalueret – alt gik som det skulle. Der opsættes
vejledninger og flugtregler i tavle som monteres i alle rum.
5. Personale situation
Janni har valgt at sige sin stilling op pr. 1. november 2020. der udarbejdes
et stillingsopslag og nedsættes et ansættelsesudvalg. Udvalget består af TR
(Marie-Louise Bang) teamrepræsentant (Trine Kring)
Bestyrelsesrepræsentant (Christina Sveistrup) og skoleleder Thomas
Nyborg.
6. Evt.
Bestyrelsen besluttede at skolen ikke sælger lodder eller på anden måde
deltager i velgørenheds arrangementer.
M.v.h.
Thomas Nyborg
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