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Dagsorden 
 
1. Princip for ”Kommunikation/samarbejde mellem skole og hjem” 

1.1. Til inspiration kan læses ”Principper til styring af skolen” fra 
”Skole og forældre” – kommunikation mellem skolehjem. (Bilag 1) 

1.2. Eksempel på princip fra Vallerødskolen og fra skole og forældre. 
(Bilag 2 og 3) 

1.3. Refleksionsskema til arbejdet. (Bilag 4) 
Refleksionsskemaet blev gennemgået og medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer kom med input. Se udfyldt skema.  

 

2. Status, procesplan for fase 2 
2.1. Ny projektleder 

Der er ansat ny projektleder i stedet for Peter. Den nye projektleder 
er i gang med at skabe sig et overblik over om der er ting på 
Lundevejsskolen der skal udbedres.  
 

2.2. Procesplan til skolens forældre 
Thomas skriver et nyhedsbrev til forældre hvori forklares hvad der 
sker på skolen pt. samt hvorfor fase 2 på skole skubbes.  
 
3. Status, ansættelser 
Der er blevet ansat ny medarbejder på skolen, den nye medarbejder 
tiltræder 1. februar 2020.  
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4. Re-visistationer/visitationer  
Processen vedrørende re- visitation samt visitation er sat i gang. Der 
vil i løbet februar / marts blive indkaldt til re-visitationsmøde. 
 
5. Fraværsregler – opfølgning 
Kommunen er ved at udarbejde fælles fraværs regler. Når reglerne 
er udarbejdet fremlægge de i bestyrelsen.  

 
6. Status APV 
Processen omkring skolens APV fortsætter, næste møde med 
personalet afholdes tirsdag den 25. februar 2020. På mødet arbejder 
personalet videre med at præcisere skolen pædagogiske profil.  
Sideløbende bliver der arbejdet med støj, ventilation og lys i 
samarbejde med den nye projektleder. Dette var ligeledes et punkt 
på APV’en i forbindelse med de fysiske rammer.  
 
7. Evt. 
Husk visionsdagen for 0 – 18 års området den 6. februar 17 – 20 i 
kantinen på Rådhuset. 
 
M.v.h. 
Thomas Nyborg 


