LUNDTOFTE SKOLE
Skolebestyrelsen

5. møde i skoleåret 2020-21
Mandag d. 8. februar 2021.
Sted: Mødet afholdes on-line
Tid: 17.00-19.00
Ordstyrer: Lars
Forplejning: Eget køkken
Referent: Henrik Fromberg
Inviteret: Afdelingsleder Christa Elkjær Dvinge
Afbud fra:
Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra 3. og 4. møde.
Referater godkendt. Repræsentanter fra CUP og CAE er dog ikke inviteret til dette møde
2. Meddelelser
Elever: Amalie omtalte fjernundervisningen og trivslen blandt eleverne. Det er hårdt og kræver god
arbejdsmoral. Eleverne vil hellere være i skole, men der er også fordele. Ikke så meget forstyrrelse.
Generelt har eleverne en god etik på TEAMS. Eneste bekymring er den første dag efter
genåbningen.
Ledelse: Der har været nødpasning for de yngste og det har været godt for de sociale relationer.
Nogle af de større elever har haft fremmøde et par dage om ugen, for at have møde med deres
lærere. Nogle elever har haft online undervisning i klubben. Tryghedsgrupper i alle hjemsendte
klasser med ”streetwalking”. Der er udleveret nye pc’er til alle elever i 4. – 6. klasse. Ikke den bedste
kvalitet og der er en del fejl. Bestyrelsen spørger til antivirus program.På personalesiden er der én
der er gået på barsel og én der er kommet tilbage fra barsel. I gruppen er der ansat en pædagog og
en medhjælper. Personalets trivsel er gennemgået i MED udvalget og personalegruppen. Generel
god trivsel på arbejdspladsen. 8. klasses prøver samt udtræksfage og naturfagsprøven er aflyst. 9.
klasse skal op i dansk, matematik og engelsk. Årskarakterer i de resterende prøvefag ophøjes til
prøvekarakterer
Medarbejdere: Ingen meddelelser
Forældre: Der har væeret afholdt møde i skolerådet. Direktør og centerchef for CUP var inviteret.
Omstilling på det specialiserede område var på dagsordenen. Investering i området er positivt, men
en gevinst forventes forsinket. Skoleveje og trafiksikkerhed blev ligeledes drøftet. Især
Engelsborgskolen og Trongårdsskolen er udsat. Skolerådet overvejer kampagne ”minus bil”. Diverse
taktiske overvejelser i fbm. Kommunalvalget. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med
daginstitutionsområdet.
Udvalg: Ingen meddelelser
3. Regnskab: Henrik orienterede. Der blev spurgt til forståelsen af enkelte poster. Henrik undersøger.
Forslag til budget blev fremlagt. Der vil være to klasser færre i skoleåret 21/22. Deraft reduceret
budget. Bestyrelsen tager budgettet til efterretning. Principielt vil bestyrelsen ikke godkende
budgettet, da det korrigeres løbende.
4. Byggesagen: Birgitte orienterede. Der forventes forsinkelse grundet uforudsete udfordringer. En ikke
bekræftet information via skolerådet siger ca. 8. måneder. CAE meddeler at pavilloner og
Carlshøjvej 10 kan anvendes til byggeriet er færdigt.Lars vil rykke for kontaktperson i CUP og CAE.
Vi skal gennemgå referater for at følge op på bestyrelsen ”aktioner”. Ønske om besigtigelse af
byggeriet. Ønske om kommunikation til alle forældre. Der skal rykkes for information fra CUP og
CAE. Lokalebehov afdækkes i forbindelse med fagfordeling og skemalægning.
4.a Skolens udearealer: Skolegården indeholdes i byggeprojektet. Genopretning af belægning samt
etablering af boldgård og buskadser. Der er afsat midler til etablering af ungemiljø (på baggrund af
LTU og juniorklub). Bestyrelsen efterlyser en helhedsplan for alle skolens udearealer, så der ikke
laves ukoordinerede løsninger. Ønske om legeplads ved SFO, mulighed for udeskole (naturfag,
praktisk/musiske fag mm.) CUP administrerer økonomien i samråd med CAE. Obs på at arealerne
kan benyttes af offentligheden efter endt skoledag.

5. Udarbejdelse af princip for a) Inklusion og b) Orientering til hjemmene om elevens udbytte af
undervisningen, herunder elevplaner (ikke færdigbehandlet i personalegruppen): Principperne har
været til drøftelse i lærergruppen. Lærerne ønsker mere tid til behandlingen. Medarbejderne ønsker
at principperne afspejler skolesyn, læringssyn og menneskesyn. Kan ikke genkende Lundtofte
Skoles DNA i forslagene. Medarbejderne har nedsat udvalg til at behandle principper. Bestyrelsen
ønsker at principperne skal være tidssvarende og afspejle skolens praksis. Bestyrelsen ønsker at
formen ensrettes i samtlige principper. Udvalg: Lars, Julie, Benny og Birgitte. Fire principper er ”skal”
principper og skal udarbejdes først.
6. Orientering om Covid19: Birgitte orienterede. Skolens planlægning følger altid efter udemeling fra
UVM, derefter fra CUP. Det forsinker planlægningen. 0.-3. årgang har nødundervisning fra kl. 8-12,
4. klasse har nødundervisning fra kl. 8-13. Nødpasning fra kl. 7-8. Der er on-line undervisning for 5.9. årgang efter skemaet. Der er to voksne på i 0.-4. klasse. Medarbejderne synes det er en gave.
Klasserne er samlet med få voksne i skole og SFO. Der er etableret egne indgange og udeområder
til hver klasse. Personalet holder pause forskudt. Der planlægges ud fra myndighedernes udmelding.
Etablering af testmulighed to gange om ugen med eksternt testpersonale. Bekymring i
personalegruppen for smitte, idet eleverne kommer fra hver deres ”boble”. Ved nødundervisningen
nedprioriteres ”de små fag”. De to voksne i klasserne kan ikke dække alle fag. Det pointeres at der
er tale om nødundervisning og at fagene ikke ”efterlæses”. Der opstår mange forskellige ideer til
indhold og form i undervisningen, som udveksles mellem medarbejderne.
7. Evt. samt punkter til næste møde: Principper, byggesag
8. Lukket møde

Møderække:
Dato for udarbejdelse af dagsorden i parentes.
Torsdag d. 15. april (7/4 kl. 8)
Mandag d. 10. maj (28/4 kl. 8)
Onsdag d. 16. juni (7/6 kl. 8)

