Referat
Sted:

Google Meet, link: meet.google.com/frm-jemg-vtt

Dato:

Tirsdag den 13/4 2021 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:

Louise Højbjerre og Mia Fobian (næstformand)

Emne:

Skolebestyrelsesmøde

Dato: 08.04.2021

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

Dagsorden
1. Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Skolebestyrelsen (17 –
18)
Dagsorden for mødet:
1.1. Skolelederen orienterer om de indsatsområder, der aktuelt
arbejdes med på skolen
1.2. Tilbagemeldinger fra skolen på erfaringer fra og med Corona, som
forankres i skolen
1.3. Hvordan og hvornår foregår det videre arbejde med Vision 0-18
år på skolen?
1.4. Andet
Tak for de gode input til Mødet med BSU. Jeg noterede mig, at Christina
spurgte BSU om Fase II indretningen ude og inde, og fik det svar, at
processen nu er genoptaget, og der arbejdes på at gøre den færdig så
hurtig som muligt.
Christina spurgte ligeledes ind til normeringen på Lundevejsskolen.
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2. Corona – test
2.1. Retningslinjer, testning
Procedure for testning og den udsendte testbeskrivelse med tilhørende
samtykkeerklæring, blev gennemgået. Bestyrelsen var tilfredshed med
materiale og procedure. I løbet at næste uge vil eleverne modtaget deres
testsvar på sundhed.dk. Hvis elever eller medarbejdere bliver testet
positiv, vil testerne straks give Usserød Skoles kontor besked, som så
sender beskeden videre til Lundevejsskolen. Herefter sender skolen
eleven/medarbejderen hjem og vurdere, hvem der er nære kontakter til
den smittet på skolen, som herefter ligeledes sendes hjem.

3. Orientering om 3 i 1 måling
3.1. dialogmøde med personalet og den videre proces
Thomas orienterede kort om 3 i 1 processen på skolen.
4. 10. klasse (punkt fra Christina)
4.1. Tilbagemelding Thomas.
Der kan ikke etableres en 10. klasse kun for lundevejsskolen elever. Der
henvises til 10. klasse på Vallerødskolen, som tidligere har modtaget elever
fra A- og H hus samt fra læseklassen med succes.
Der er mulighed for i lovgivningen1 at få bevilliget et ekstra skoleår, under
den forudsætning, at der er klare indikationer på, at det vil forbedre
eleven muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, dvs. et
klart mål for forlængelsen. Med baggrund i ovenstående bevilliges det
ekstra skoleår primært i udskolingen, hvor der er mulighed for at vurdere,
hvilken indflydelse det har på elevens uddannelsesparathed. Bevillingen
kan kun ske når der er enighed om det blandt PPR, skolens leder samt
elevens forældre.
5. Præst det kommende år 2021 – 2022
5.1. Opfølgning
Thomas har talt med Præst Karina Juhl Kande, og orienteret hende om
udfordringerne ved at have et specielt konfirmationshold fra
Lundevejsskolen i Fredensborg. Karina formidler udfordringen videre.
6. Evt.
Ingen punkter til evt.
M.v.h.
Thomas Nyborg
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