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Dagsorden
1. Corona – forsat nye restriktioner
1.1. Nye regler og retningslinjer
De nye regler og retningslinjer blev gennemgået for bestyrelsen. Generelt
ingen ændringer på Lundevejsskolens område. I forbindelse med den
mulige testning af alle elever med fysisk fremmøde udtrykker bestyrelsen
bekymring for, om alle elever over 12 kan klare at blive testet to gange
ugentlig. Bekymringen gik på, om eleverne ville vælge at blive væk fra
skolen for at undgå testningen. Bekymringen tages op på næste
bestyrelsesmøde, hvor retningslinjerne for testning formodentligt er
udarbejdet.
2. Orientering om 3 i 1 målingen
Thomas orienterede om, at 3i1 målingen (Fysisk og psykisk APV samt leder
evaluering) blandt medarbejderne nu er færdig. TRIO (TR Tillidsmand,
AMR, arbejdsmiljø repræsentant og TR- suppleant) arbejdsgruppen
udvælger områder, som der arbejdes videre med. 2 områder inden for den
fysiske APV udvælges og der udarbejdes en handleplan for forbedring. Der
udvælges ligeledes 2 områder inden for den psykiske APV, som
medarbejderne kommer med forbedringsforslag til. Samme proces følges
ifm. lederevalueringen.
Generelt kan der ikke benchmarkes på tværs af de to målinger, som er
fortaget på Lundevejsskolen idet spørgsmålene ikke er ens. Med det
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forbehold in mente, er det dog tydeligt, at der er sket fremskridt specielt
inden for den fysiske APV.I den psykiske APV er der stadig områder, der
kan forbedres.

3. Lærerforberedelse
Er nu færdig malet og huller i gulv og loft udbedret.

4. Re- visitationsmøde, indtil nu
4.1. Hvad har fungerede godt?
Det er absolut ikke optimalt at afholde re-visitationssamtaler virtuelt. Dog
har næsten alle samtaler forgået på en god og konstruktiv måde med
relativt få tekniske problemer. Enkelte af samtalerne har været afholdt ved
fysisk fremmøde af hensyn til forældrene, der ikke besad den nødvendige
it-kompetence, det krævede for at afholde samtalen virtuelt.
4.2. Hvad kan gøres bedre?
Svært at gøre det meget anderledes under de forhold, der har været. Alle
var enige om, at næste samtale forhåbentlig bliver fysisk. Dette vil helt
sikkert løfte nærværet og kvaliteten af samtalen.
5. 10. klasse (punkt fra Christina)
Christina og resten af bestyrelsen kom med en forespørgsel, om det var
muligt at knytte et 10. klasse til Lundevejsskolen. Thomas undersøger i
DOS, om dette er en mulighed.
6. Præst det kommende år 2021 - 2022
Forældrene på skolen har selv arrangeret et præstehold med elever fra
skolen og en præst fra sognet, som har indvilliget i at oprette et hold for
dem. Thomas har tidligere talt med Hans Henrik Nissen (Provst) om at få
oprettet et særligt hold for Lundevejsskolen. Dette har ikke været en
succes eftersom den præst, som skal undervise holdet, ikke er en eleverne
og forældrene kender, samt at kirken som undervisningen skal forgå i, er i
Fredensborg. Thomas melder tilbage til Hans Henrik.
7. Nyt indsatsområde
7.1. ”Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber” se
bilag 1 og 2. (flyttes til når bestyrelsen igen kan mødes fysisk)
8. Evt.
9. Intet
M.v.h.
Thomas Nyborg
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