
                                                                                                                          

 

 

Referat af Lyngholmskolens skolebestyrelse møde nr. 92 
 
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 18.00 – 20.30 i personalerummet 
Der serveres et let måltid til mødet.  
 
Deltagere:  

Forældre: Chris, Nasim, Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke, Thomas 
Personale: Stine, Suzan.  
Elever: Pauline 8.b, Andreas 9.a 
Ledelse: Janne Louise og Pia. 
Afbud: Nasim og Thomas 
 
Ingen fra elevrådet var repræsenteret 

Pkt.  Tentativ 
tidsplan 

 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde 
Referent: Janne 
Dagsorden godkendt. 
Referater godkendt 

18.00 
5 min 

 Orientering 
 
Ledelse. Anja præsenterer sig selv. Ledelsen er fuldtallig. Vi har ansat to 
inklusionskoordinatorer. Vi mangler to lærere og har et stillingsopslag 
ude. Vi har flere tiltag i gang, for at tiltrække personale. 
Der blev spurgt til medarbejdernes tilfredshed. Sygefraværet er 
nedadgående for både skole og FFO. MED er ved at lave nye 
retningslinjer for kendt fravær. Vi taler om nærvær i stedet for fravær. 
 
Personale. Godt i gang efter tiltrængt juleferie. D. 23-1 er der pr møde, 
hvor vi skal tale om teamets bevægelser. Vi nærmer os tiden hvor vi skal 
modtage 26 nye børn på FFO.  81 % af vores distriktsbørn har søgt vores 
skole.  
 
Elever. Der har været julesamling, som eleverne planlagde på tværs af 
7., 8. og 9. Vi savner, at eleverne deltager på skb. 
 
Forældre. Trafiksituationen er atter et stort problem. Godt initiativ med 
“bøde” som vi kan dele ud til dem der parkerer uhensigtsmæssigt. Vi vil 
endnu engang kontakte politi og kommunen. Vi nedsætter en 
arbejdsgruppe, bestående af Eva, Chris, Pia, Rasmus og Katrine, som 
arbejder videre. Pia indkalder til første møde. Intet nyt fra samråd. 2. 
Feb 9.30-16.00 har ”Skole og Forældre” et arrangement. Ingen kan 
deltage. Marie er trådt ud af bestyrelsen og Thomas træder derfor ind.  

18.05 
20 min 



                                                                                                                          

 

 

 Princip for mobiltelefoner og elektroniske enheder 
 
Formål: Videre arbejde med et princip for mobiltelefoner og 
elektroniske enheder 
 
Retningslinjer er flot designet og velskrevet. Titel er: Digitale enheder i 
skoletiden.  Der er små rettelser.  
Vi godkender princippet. Vi taler om at lave et særskilt princip om 
brugen af applikationer/sociale medier i skoletiden. Noget af 
spørgsmålet om sociale medier er behandlet i anti-mobbe-strategien. Vi 
indsamler data på hvad der vises i pauserne for eleverne. På PUG i feb. 
præsenteres princippet for medarbejderne.  

 

18.25 
30 min 

 Princip for klassedannelse 
 
Formål: Udarbejdelse af et princip for klassedannelse 
 
Pt laver vi klassedannelse ud fra kendskab til børnene når de starter 
enten d. 1/2 eller d. 1/5 som førskolebørn. Børn ændre sig og udvikles, 
derfor er det relevant at tage princippet om klassedannelse op.  
Vores nye struktur giver mulighed for at genbesøge vores tanker 
omkring de klasser vi har dannet, dvs. i skiftet mellem 1. og 2. Klasse, og 
5. og 6. Klasse.  
Det er vigtigt for både børn og forældre at man har en base, klassen 
som det bærende princip. 
En arbejdsgruppe bestående af ledelsen og personale arbejder med et 
udkast for et nyt princip for hvordan vi genbesøger klassedannelsen, 
som fremlægges på næste møde. 
 

 

18.55 
45 min 

 Skolebestyrelsens arbejde med principper og tilsyn 
 
Formål: Drøftelse af hvordan vi vil arbejde med principper og tilsyn 
 
Skb skal diskuterer hvilke principper skolen arbejder med, og se hvad 
der i følge folkeskoleloven skal arbejdes med af tilsyn og principper. Der 
skal føres tilsyn på baggrund af data.  
Et udvalg samler, hvad der skal føres tilsyn med, hvad der skal 
udarbejdes principper for, hvad der ér udarbejdet principper for og 
hvad de kan og bør indeholde. Udvalget udarbejder en projektplan for 
arbejdet.  
Der ønskes et arbejdsprogram for bestyrelsens 4-årige arbejde.  
Udvalget består af Pia, Rasmus, Julie og Anja og arbejdet fremlægges på 
kommende møde. 

19.40 
20 min 



                                                                                                                          

 

 

 Årshjul, herunder punkter til kommende møder 
 
Det er ført til årshjulet, hvilke møder der er afholdt. Budget, 
klassedannelse, Aula (Eva inviteres og giver os en status), princip for 
kommunikation skole/hjem efter status på Aula, timefordelingsplan, 
omlægning af understøttende undervisning til ekstra undervisning i 
klasserne med to lærer (16B), skal på dagsorden.  
Forslag til tema til forældremøde i marts aftales på mail.  
 
Formål: Gennemgang af årshjulet, og fastsættelse af punkter, som 
medlemmer af bestyrelsen ønsker behandlet på kommende møder 

20.00 
5 min 

 Eventuelt 
Aprilmødet flyttes, Rasmus laver en doodle.  
Vi aftaler at holde en arbejdslørdag for skb, dog uden personale. 
Rasmus laver en doodle. 

20.05 
5 min 

 Tak for i dag 

  
20.10 

 


