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Dagsorden 
 
1. Personalesituation 

1.1. Medarbejder/ansættelser/fravær 

Thomas orienterede om personalesituationen. Skolen har modtaget en 
langtidssygemelding fra en medarbejder i indskolingen. Der er udarbejdet 
et nyt skema for medarbejderne i klassen. Teamet og ledelsen har i 
fællesskab fundet en løsning, hvor den gruppe som langtidssygemeldingen 
rammer bliver dækket bedst muligt af. Dennis som er nyansat, er startet i 
sit skema, hvilket har hjulpet på situationen i indskolingen. Men de to 
langtidssygemeldinger rammer indskolingen hårdt, eftersom begge har alle 
deres timer der, særligt den ene af grupperne rammes hårdt.      

 
2. Forældre klage fra indskolingen klage bilag 1 svar bilag 2 

2.1. Dialog med forældre 

Thomas orienterede om forældrehenvendelsen (bilag 1) fra forældre i 
indskolingen, samt om svaret til forældrene (bilag 2). Bestyrelsen udtrykte 
enighed med forældrene i, at det var uacceptabelt at færdiggørelse af 
skolen har trukket ud så længe, og vil følge situationen i indskolingen på 
bestyrelsesmøderne, hvor Thomas fremadrettet vil giver opdateringer på 
situationen både i indskolingen, samt om færdiggørelse af skolens 
læringsmiljøer inde og ude.    

      

 

Referat 
 
Sted: Lundevejsskolen kontoret FYSISK. 

Link til at deltage virtuelt via Meet: 
https://meet.google.com/fzn-qoqo-
yaw?hs=122&authuser=0  
 

Dato: Mandag den 1/11 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) 
 

Afbud: Katja, Mia Fobian, Laila 
  
Emne: Skolebestyrelsesmøde  

 
 

Dato: 27.09.2021 
 
 

Center for Dagtilbud og 
Skole 

Lundevejsskolen 
 

Kontakt 
Thomas Nyborg 

Skoleleder 
tny@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 6461 

https://meet.google.com/fzn-qoqo-yaw?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/fzn-qoqo-yaw?hs=122&authuser=0
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3. Tilbagemelding fra 2. møde med Trine og Hanna pba. 

forældrehenvendelse fra indskolingen til bestyrelsen (bilag 3)  
3.1. Ressource 
3.2. Fase II 

I forlængelse af forældrehenvendelsen til bestyrelsen fra forældre i 
indskolingen, har der været afholdt møde med Centerchefen og den 
ledende psykolog om normeringen og færdiggørelse af Lundevejsskolen. 
Der har være afholdt to møde indtil videre, hvor repræsentanter fra 
bestyrelsen har haft dialog med Centerchefen og leden psykolog. Referatet 
af første møde blev af bestyrelsesformanden sendt rundt til alle skolens 
forældre. Referatet af sidste møde er vedhæftet dette referat som bilag 3.    

4. Status fase II inde og ude arealer 
4.1. Inde (bilag 3) 
4.2. Nyhedsbreve 

Med afsæt i referatet fra mødet beskrevet i pkt. 3. Blev bestyrelsen 
orienteret om at:  

Inventar til indretning af pædagogiske læringsmiljøer er bestilt og sættes 
op i uge 52 

Flytning af hegn og tilpasning af indgang færdigt ved udgangen af uge 49, 
hæk sættes i marts 

Renovering af natur og teknologi start uge 47 og forventes færdigt uge 52 

Nyt PLC samt opdeling af gang i stuen, skal myndighedsbehandles (brand) 
og forventes færdigt Juni. 

Udearealerne uden byggetilladelser startes i slut november (uge 47) og 
forventes færdig medio april (uge 16). 

Opførelser der kræver byggetilladelse (Multihus) forventes færdig til juni.  

5. Timefordelingsplan (beslutningspunkt) (bilag 4) 
 

Planen blev besluttet af bestyrelsen 
 

6. Åbningstider I SFO i påsken 2022. (beslutningspunkt) 
Det blev besluttet, at SFO’en fremadrettet holder lukket de tre dag inden 
påsken.  

7. Evt. 

Intet  


