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Dagsorden 
 
1. Besøg af Hanna, Jakob og Ebbe 

Thomas startede møde med en kort rammesætning af den første halve 
time af mødet, hvor Hanna, Jakob og Ebbe deltog. 

Hanna orienterede om tankerne bag sammenlægningen, hensigten har 
været, at Lundevejsskolen skulle samle de fire tilbud til et, for at opnå et 
mindre sårbart tilbud med højere kvalitet. I forbindelse med spørgsmålene 
til normeringen på skolen svarede Hanna, at hun og skolelederen vil følge 
denne nøje i dette første skoleår. Det er vigtig at fastslå, at der ikke er tale 
om en besparelse. Normeringen er fastsat ud fra erfaringerne fra de 
tidligere tilbud, samt erfaring fra andre tilsvarende tilbud i andre 
kommuner f.eks. Søgårdskolen i Gentofte. 

1.1. Procesplan for fase 2, Bilag 1 (Indretning inde- og 
udearealer) 

1.2. Budget for Lundevejsskolen 
1.3. Spørgsmål 
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Inde- og udearealer  

Hanna fortalte, at der er afsat penge til fase 2, hvor medarbejdere, 
arkitekt, repræsentanter fra DOS (Dagtilbud og skole) og elever sammen vil 
udarbejde an plan for, hvordan indearealerne forsat skal indrettes, med 
f.eks. læserør små læse-/stille huse mv. samt indretning af fællesrummet. 
Denne fase startes inden jul. På samme måde startes en fase for 
udearealer, hvor der ligeledes er repræsentanter fra medarbejdere, elever 
og rådhus.   

Computersituationen 

Hanna orienterede om, at situation har været svær, men at der er nyere 
computere på vej til alle medarbejderne.  

Indretning af Lundevejsskolen 

På spørgsmål fra forældre- og medarbejderrepræsentanter om hvorfor 
Usserød Skole havde fået i ”pose og sæk” (artikel fra ugebladet) og 
Lundevejsskolen ikke havde fået det, som medarbejdere og forældre følte 
de var blevet stillet i udsigt, svarede Hanna, at der kommer en fase 2, hvor 
der vil blive set på netop disse ting. Grunden til at fasen ikke var startet 
endnu er, at medarbejderne først skal tage huset i brug for at de bedre kan 
vurdere, hvad eleverne har brug for.   

Ebbe supplerede med at sige, at processen om udeområderne først startes 
nu så elever og personale, efter de har lært området og skolen at kende, 
bedre kan byde ind med ønsker. 

Procesplan for inde- og udearealerne på Lundevejsskolen.  

Jakob gennemgik procesplanen (Bilag 1) for det videre arbejde med 
indretningen af inde- og udearealerne, med medinddragelse af elever 
forældre og personale. 

Kommunikation fremadrettet med forældre og medarbejdere 

Når der er valgt repræsentanter fra medarbejderne samt eleverne sendes 
planen for fase 2 ud til alle.  

Der udarbejdes ligeledes et nyhedsbrev med status på, hvor lang vi er nået 
med skolen pt., samt hvad planerne (fase 2) er.  

Et medlem af bestyrelsen spurgte om, forvaltningen var tilfreds med 
bygningen, da den blev overtaget af skolen. 

Hanna svarede, at processen i forbindelse med opstarten kunne have 
været bedre, bl.a. var det et stort problem, at der i ugen op til ibrugtagning 
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blev fundet fejl i forbindelse med brandsikringen. Dette betød, at der 
skulle etableres ny væg samt at flere af dørene skulle skiftes.  

Dag til pædagogisk udvikling 

Det blev besluttet at forsøge at finde en dag, hvor forældrene selv passede 
eleverne, så personalet fik en dag til at arbejde med den pædagogiske 
udvikling, et tema kunne være: Børnesyn og teambuilding.    

 
2. Orientering og budgetaftale 2020 -2023 

Thomas orienterede kort om budgetaftalen 2020 – 2023.   

3. Kontakt til bestyrelsen (bestyrelsesmedlemmer og 
personalerepræsentanter bedes medbringe foto, hvis de ønsker et på 
hjemmesiden) 
 

4. Status på flytning 
 

Se punkt 1. 
 

5. Personalesituationen 
Thomas orienterede om personalesituationen, som den ser ud nu.   
 
6. Kantinen på Usserød Skole 
Det er blevet muligt at bestille mad fra kantinen på Usserød Skole. Indtil 
videre har det fungeret godt. Skolekantinen.dk bringer maden over på 
Lundevejsskolen, hvor eleverne selv henter den i køleskabet. 
Det overvejes, om der på et senere tidspunkt skal være mulighed for, at 
eleverne ifølge med en voksen en dag om ugen kunne gå over og købe 
mad.  

 
7. Tilbagemelding – fra visionsmøde for 0 – 18 års området 
Kort tilbagemelding fra visionsmøde hvor Jeanet og Thomas deltog. 
 
8. Bestyrelses kursus/mappe 
Er sendt ud til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
9. Evt. 
Ingen indkomne punkter.  
 
M.v.h. 
Thomas Nyborg 


