Referat
Sted:

Lundevejsskolen kontoret FYSISK.
Link til at deltage virtuelt via Meet:
meet.google.com/pxm-vpoc-cho

Dato:

Dato: 09.06.2021

Center for Dagtilbud og
Skole
Lundevejsskolen

Mandag den 23/8 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)
Palle Kristensen (afdelingsleder/koordinator af
kompetenceteam)

Afbud:

Mia Fobian

Emne:

Skolebestyrelsesmøde

Kontakt
Thomas Nyborg
Skoleleder
tny@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 6461

Dagsorden
1. Personalesituation
1.1. Præsentation af ny afdelingsleder og koordinator af
Kompetencecenteret Palle Kristensen .
Palle præsenterede sig selv.
1.2. Medarbejder.
Erika Hørsving er ansat i indskoling. Primært I-3.
Der skal laves stillingsopslag for pædagog der har sagt op. Thomas
og Palle laver snarligt opslag. Der anbefales løbende samtaler.
2. Dialogbudgetmøde (Fysisk på Usserød Skole)
2.1. Invitation til budgetdialogmøde (Bilag 1)
2.2. Budgetdialog materiale (Råderumsforslag Bilag 2)
De enkelte punkter blev gennemgået og uafklarede punkter blev
diskuteret. BSU Punkt 12, 13 og 14 skabte debat, da bestyrelsen
mener, at det kan have betydning for elever på Lundevejsskolen.
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Skolebetyrelsesmøde

Dagsorden

BSU 2 pkt 34 Bestyrelsen bakker op, om flere ressourcer til PPRpsykologer.
3. Corona
3.1. Yderligere genåbning af samfundet
Der er et politisk ønske om, at vi vender mest muligt tilbage til
pre-corona tiden. Der henstilles til, og vil blive informeret om, at
der fortsat holdes god hygiejne, og at syge børn holdes hjemme.
Der testes fortsat frivilligt to gange om ugen.
4. Mødeplan (Bilag 3)
Mødeplanen fastholdes og man kan være med virtuelt.

5. Evt.
Fase to. Hvad er status? Der er behov for at der
kommunikeres ud hvad status er. Thomas vil høre
projektleder hvor langt man er. Særligt i indskolingen er der
behov for information.
31. august vil alle skolens printere blive udskiftes, så de
flugter med kommunens GDPR-politik.

M.v.h.
Thomas Nyborg
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