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Dagsorden 
 
1. Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Skolebestyrelsen (17 – 

18). Tilbagemelding 

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 
Thomas gav en kort tilbagemelding på dialogmødet. Der var enighed om, 
at BSU fik et godt indblik i livet på Lundevejsskolen.  

 
2. Budgetdialogmøde for politikområde 31 

2.1. 3. juni 2021 17:00 – 18:30 Christina og Thomas deltager 
2.2. input til mødet 

Bestyrelsen havde svært ved at give input eftersom, der ikke endnu var 
udgivet noget budgetmateriale. Fokus fra bestyrelsen var og er fortsat på 
Lundevejsskolen normeringen.  

3. Corona 
3.1.  Nye Retningslinjer og testning 

 
 

     

 

Referat  
 
Sted: Google Meet, link: meet.google.com/shd-wgkm-pxy 

 

Dato: Tirsdag den 26/5 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 (Personalerepræsentant.) 
Laila Germann Andersen (Personalerepræsentant) 
 
 

Afbud: Linda Hansen, Mia Fobian  
  
Emne: Skolebestyrelsesmøde  
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3.1.1. Lejrskoler 

Thomas orienterede om de nye retningslinjer for grundskolen. Der åbnes 
for, at skolerne igen kan tage på lejrskole. Det indskærpes, at lejrskolen 
skal afholde efter de nye retningslinjer om hygiejne fra Sundhedsstyrelsen.  
Retningslinjerne kom først et par dage efter ovenstående blev en 
mulighed. Det betød, at indskolingen var tvunget til at aflyse deres 
lejrskole. En del af forældrene fra indskolingen var kede af aflysningen. 
Thomas skrev til forældrene, der stadig var kede af det men accepterede 
omstændighederne for aflysningen.  

3.1.2. Udflugter 

Der er ligeledes igen åbnet op for udflugter, efter gældende regler fra 
Sundhedsstyrelsen.  

3.1.3. Retningslinjer for samvær i klasser og udenfor 

Det er desværre fortsat ikke muligt at blande klasserne hverken inde eller 
ude. Det udvidede gårdvagtskema fortsætter derfor. Vi håber, at der 
kommer en lempelse snarest, eftersom det er en stor opgave for lærerne 
at holde eleverne adskilt i pauserne, og de mange områder komplicerer 
tilsynet med eleverne. Vigtigst er det, at eleverne savner at kunne være 
sammen på tværs af afdelingerne og klasser. 

4. Nye elever i nye klasser 

Klassedannelsesprocessen er i fuld gang og forventes færdig i uge 23.  

 
5. Indskoling, status 

Der er stadig udfordringer med svære elever i indskolingen. Det betyder, at 
personalet ofte er presset. Hvis der bliver behov for det, kan der godt på 
foranledning af teamet i korter perioder bevilliges ekstra ressourcer.   

Punktet udviklede sig til også at omhandle ressourcer på mellemtrinnet, 
hvor der er klasser med op til 8 elever. Bestyrelsen mente, at Hanna ifm. 
opstart af Lundevejsskolen, havde sagt, at der højst kunne være 8 elever i 
klasserne. Det mente Thomas ikke var tilfældet. Bestyrelsen besluttede, at 
Christina skrev en mail til Hanna for at få dette be – eller afkræftet. Det 
blev ligeledes diskuteret, hvordan det kunne være, at der var samme 
ressourcer til en klasse med 4 elever som til en klasse med 8 elever. 
Thomas forklarede, at normeringen ikke kunne vurderes udelukkende ved 
at se på, hvor mange elever der var i klassen. 

6. ½ tids afdelingsleder på Lundevejsskolen 
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Thomas orienterede om, at der er opslået en fuldtidsstilling til besættelse 
næste skoleår. Stillingen skal forankres fysisk på Lundevejsskolen, og 
består af en ½ stilling som kompetencecenter-koordinator og ½ som 
pædagogisk afdelingsleder på Lundevejsskolen. I ansættelsesudvalget fra 
Lundevejsskolen deltager Marie–Louise (TR lundevejsskolen) Christina 
(bestyrelsesformand) og   Thomas (Skoleleder)   

7. Evt.  

Intet 

M.v.h. 
Thomas Nyborg 


