LUNDTOFTE SKOLE
Skolebestyrelsen

7. møde i skoleåret 2020-21
Mandag d. 10. maj 2021.
Sted: Indskolingshuset
Tid: 17.00-19.00
Ordstyrer: Lars
Forplejning: Frugt og te + kaffe
Referent: Henrik Fromberg
Inviteret: Afdelingsleder Christa Elkjær Dvinge, kontorleder Charlotte Parmo Christensen
Afbud fra: Charlotte Parmo Christensen, Eleverne
Dagsorden
1. Besigtigelse af byggeriet. Vi mødes ved hovedporten kl. 17.00 præcis
2. Godkendelse af referat:
SB ønskede at få præciseret hvilke fire spørgsmål der var rejst til et styregruppemøde i forbindelse
med byggeriet:
Hvornår kommer der kommunikation ud til brugerne?
Kan vi præge noget nu eller fremadrettet?
Forsinkelsen af byggeriet?
Proces for alle vores udearealer?
3. Meddelelser
Elever: Eleverne har travlt med eksamen
Ledelse: Majbørn, base to er hjemsendt pga. corona. 3. klasserne er startet i klub og det er en
succes. Svært at holde klasserne adskilt. 1. årgang flyttet i medborgerhuset. Det er en
succes.Testsystemet fungerer fint. De store elever tilbydes test to gange ugentlig. Nye skemaer i
årgangsteam. Vi blander ikke eleverne i tysk/franskundervisningen, derfor er denne on-lone. Meget
positive erfaringer med 2-lærer ordningen. Eksamen for 9. årgang afvikles på Carlshøjvej 10. To nye
pædagoger er ansat i SFO
Medarbejdere: Fagfordelingsdag for lærerne fungerede rigtig godt. Der var stor ansvarlighed i
teamene og næsten hele fagfordelingen blev lavet på den dag. Det er udfordrene at holde klasserne
adskilt, men vi fortsætter med område opdelte frikvarterer.
Forældre: Ingen meddelelser
Udvalg: Ingen meddeleser
4. Regnskab: Henrik orienterede. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning
5. Byggeriet. Kort drøftelse af fremvisningen. Svar er kommet på de fire spørgsmål:
Hvornår kommer der kommunikation ud til brugerne? Nyhedsbrev ud sidst i maj
Kan vi præge noget nu eller fremadrettet? Projektet udføres jfr. Udbuddet. Evt. ændringer foretages
efter færdiggørelse
Forsinkelsen af byggeriet? Man håber på at være færdige til d. 1.8.22
Proces for alle vores udearealer? Skolegården udfærdiges som i projektbeskrivelsen. Mht. ønske om
en helhedsplan for alle udepmråder, vil CAE vende tilbage. Bestyrelsens bemærkning: Vi må få det
bedste ud af det
6. Principper til revidering: ”Trafikpolitik”. Christa laver korrektur og tilpasser det skabelonen.
7. Forårets planlægning, heruneder orientering om Covid19, lejrskoler mm. Punktet blev udsat.
8. Evt. samt punkter til næste møde. Behandling af princip for kommunikation mellem skole og hjem.
Orientering om klassedannelse 2022/2023 (høringssvar). Formandens beretning. OBS: Næste møde
er et forlænget møde.
9. Lukket møde

Møderække:
Dato for udarbejdelse af dagsorden i parentes.
Onsdag d. 16. juni (7/6 kl. 8)

