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Dagsorden 
 
1. Dialogbudgetmøde med BSU 

1.1. Tilbagemelding v. Christina og Thomas 

Udskudt til næste møde, hvor Christina forhåbentlig deltager 

2. Corona 
2.1. Yderligere genåbning af samfundet 

Thomas orienterede kort om de nye Corona regler og retningslinjer.  

3. Nye elever i nye klasser 
3.1. Opfølgning fra sidst 

Ny elever er fordelt i de nye klasser, Processen om gruppefordeling er 
færdig. Forældrene er orienteret og der har været positive 
tilbagemeldinger.    

 
4. Indskoling og normering 

4.1. opfølgning fra sidst 

Stillingsopslag om ny lærer til indskolingen, se næste punkt. Christina 
skulle have givet en tilbagemelding fra Hanna, denne gives ved næste 

      

 

Referat 
 
Sted: Lundevejsskolen kontoret FYSISK, glæder mig til at se jer 

alle igen. 
Dato: Torsdag den 17/6 2021 kl. 17:00 – 19:00 med spisning 18 - 

19.  
I bedes vælge, hvad I kunne tænker ud fra vedlagte menu.   
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Laila Germann Andersen (Personale repræsentant) 
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bestyrelsesmøde. Thomas Melder kort tilbage på de samtaler han har haft 
med Hanna. 

5. Personale situation (ansættelser/fravær) 

Det er for alle meget svært at få nye lærere. Stillingen har været opslået 
nu i ca. 14 dage, og der er pt. kun to ansøgere. Thomas har forhørt sig hos 
de andre skoleledere, og det virker som en generel problemstilling. 
Ansøgerfeltet på en af de andre skoler, var én efter 14 dages opslag. 
Ansættelsesudvalget beslutter når ansøgningsfristen udløber, om der 
indkaldes til ansættelsessamtaler, eller om stillingen genopslås. Thomas 
undersøger ligeledes erfaringen med at lade et opslag stå åben over 
sommerferien i kommunens HR-afdeling samt hos de andre skoleledere.  

6. Evt.  
6.1. Ordensregler – det videre arbejde 

Forslag til punkter for det kommende års bestyrelsesarbejde. Listen er ikke 
udtømmende. 

Ferieplan (herunder skal der være lukkedage i SFO i dagene op til påske) 

Timefordelingsplan 

Principper 

Ordensreglement 

  

M.v.h. 
Thomas Nyborg 
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