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Dagsorden 
 
1. Corona – forsat nye restriktioner 

Thomas gennemgik de seneste opdateret Coronaregler. Lundevejsskolen 
følger ministeriet vejledninger dvs. at: 

Kontaktbegrænsning 

Medarbejderne holder sig til afdelingsgrupperne. De planlagte pauser 
afholdes forskudt således, at indskolingen er sammen og mellemtrin 
udskoling er sammen. I de pauser hvor mellemtrin og udskoling er 
sammen, afholdes pausen således, at elever fra mellemtrin og udskoling 
ikke er samme sted. Eleverne holder sig i undervisningen til den gruppe de 
går i ex. M2 er kun sammen med M2. Det bestræbes, at alle lærere kun er i 
en gruppe. 

Alle møder internt team-/afdelingsmøder mv. afholdes virtuelt. 
Bestyrelsesmøder og møder med forældre, ex. re-visitations møder 
afholdes ligeledes virtuelt.  

SFO 

I SFO er der kun mulighed for nødpasning, for forældre som har 
beskæftigelse inden for kritiske erhverv, eller i tilfælde hvor alle andre 
pasningsmuligheder er udtømt. Der er pt. tilmeldt gennemsnitlig over de 
sidste 2 uger 6 børn. 

     

 

Referat 
 
Sted: Lundevejsskolens kontor/Google Meet 
Dato: 18.01.2021 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: Mia Gordon og Mia Fobian  
  
Emne: Skolebestyrelsesmøde  
  

 
 

Dato: 15.01.2021 
 
 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

Lundevejsskolen 
 

Kontakt 
Thomas Nyborg 

Skoleleder 
tny@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 6461 
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Der er mulighed for at holde sit barn hjemme, hvis forældrene ønsker 
dette. Dette aftales med skolelederen og kaldes ekstraordinærfrihed. Ca. 6 
forældre har gennem perioden valg dette. Årsagen er primært bekymring 
for smitte. 

Praktiske foranstaltninger for at undgå smitte 

• Eleverne kan ikke få varmet deres mad 

• Kantinen på Usserød Skole er lukket 

• Undervisningen i idræt og madkundskab afholdes med 
udgangspunkt i faget teoretiske indhold således, at køkkenet og 
badefaciliteter ikke benyttes. Der er faste gå turer og andre 
aktiviteter med lav intensitet i idræt. 

• Der fortages ekstra rengøring i løbet af dagtimerne. 
 

1.1. Kursus i pædagogiskmagtanvendelse 

• Kurset i pædagogisk magtanvendelse er blevet udskudt.  

• Påtænkt kursus for indskolingen afholdelse virtuelt.  
 

2. Personalesituationen 
2.1. Ansættelser 

Ansættelsesudvalget har ansat ny medarbejder til Jannis stille.  

2.2. fravær status /elever- medarbejdere 

Thomas orienterede om, at alle på skolen er bekymret for den øget smitte 
i forbindelse med Corona. Der blev efterspurgt, om der fra kommunens 
side er planer om at teste medarbejderne på fast basis. Thomas 
undersøger dette.   

3. Fase 2 – indretning af ude- og indearealer 

Processen forsætter, der er ved at blive indhentet tilbud fra de respektive 
firmaer i kommunens indkøbsafdeling. 

4. Evaluering  
4.1. Juleafslutning 

Julebanko på Google Meet var en stor succes, og det overvejes om der skal 
etableres en fast Meet aktivitet en gang om måneden, hvor alle kan se 
hinanden og deltage i en fælles aktivitet. 

Ideen med fællessang også via Meet var ikke en succes. 
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5. Re- visitationsmøde 
5.1. Proces 

Thomas gennemgik processen for de kommende Re-visitationer som vil 
være virtuelle. 

6. Nyt indsatsområde 

6.1. ”Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber” se 

bilag 1 og 2. 

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et møde, hvor der dels var 

flere fra forældre repræsenteret, dels var mulighed for at mødes fysisk når 

indsatsområdet skulle diskuteres. 

 

I forbindelse med samtalen om de inkluderende sociale fællesskaber, blev 

der spurgt ind til om skolen, i lighed med almenområdet, ville have 

mulighed for, at elever fra daginstitutioner kunne starte som ”Majbørn”.  

Thomas undersøger muligheden. 

  

7. Udkast til kvalitetsrapport for Lundevejsskolen (Bilag 3) 

Udkastet blev gennemgået. Bestyrelsen ville gerne have indført  

 

1. I forbindelse med nedlukningen under Corona, var bestyrelsen meget 

tilfreds med den måde, hvorpå lærerne afholdt den virtuelle undervisning. 

I det virtuelle rum blev der skabt mulighed for, at eleverne blev mødt på 

den måde og det niveau de havde. I særlige tilfælde blev der også afholdt 

fysiske aktiviteter ex. gåture, selvfølgelig under hensyntagen til de 

gældende Coronaregler. Ovenstående betød at opstarten for eleverne blev 

meget nemmere.  

 

2. Corona har også betydet at arbejdet med de fællespædagogiske mål for 

skolen har være meget begrænset. Arbejdet skal, så snart der igen er 

mulighed for at holde fysiske personalemøder, genoptages. Målet med 

dette er at få færdig udviklet skolens pædagogiske målsætninger.  

Intet til evt.  

M.v.h. 
Thomas Nyborg 


