
                                                                                                                          

 

 

Lyngholmskolens skolebestyrelse 
Referat 
Møde nr. 98 
Mandag d. 22. august 2019  
 
Deltagere:  

Forældre: Rasmus, Katrine, Julie, Vibeke 
Personale: Stine 
Ledelse: Janne, Louise og Pia. 

Afbud: Chris, Suzan, Nasim 
 

Pkt.  

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

2.  Orientering 
- ledelse:  
Vi har haft en god start med personalet, hvor stemningen har været god.  
Pia orienterede bestyrelsen om, at skolen har et underskud, som der skal lægges en 
plan for. Ledelsen er i dialog med forvaltningen ift. at lægge en plan, der 
imødekommer underskuddet. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret og bliver 
præsenteret for planen på det kommende bestyrelsesmøde, hvor Eva også deltager. 
Der er flotte tal fra Lyngholmskolen ift. at eleverne efter endt skolegang, er i gang 
med en ungdomsuddannelse. Lyngholmskolen ligger nr. 2 i kommunen på dette 
område. 
- personale 
Der er fortsat problemer med varmen. Vi følger op på det kommende møde. 
- forældre 
Bekymring for, hvad det gør ved årgangen, når der er elever, der forlader 
læringsmiljøet. Opmærksomhed på orientering ift. 7. årgang, når der kommer en 
sprog- og læseklasse på årgangen.  
Forældrene efterspørger indblik i processen omkring AULA. Evt. AULA som tema på 
det fælles kontaktforældremøde.  
Ønske om, at der kommer information ud omkring UniLogin. Det blev aftalt, at Pia 
sørger for at der sendes information ud via intra. 

3.  Orientering om budget og opfølgning på samråd om inklusion 
Budget 
Der blev sendt høringssvarmateriale ud lige inden sommerferien, der har været 
afholdt borgermøde og nu sendt et fælles høringssvar fra alle de kommunale 
skolebestyrelser i kommunen ift. budgettet. Der er kig på tilskuddet til privatskoler i 
kommunen. 
Samråd 
Før sommerferien var der samrådsmøde omkring inklusion. På baggrund af det møde 
blev bestyrelserne bedt om at komme med en tilbagemelding ift. en status på 
området fra de forskellige skoler. Der bliver holdt et opfølgende møde den 5. 
september på baggrund af tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne. En del af 
budskabet i tilbagemeldingen er, at der er sket et skred bl.a. ift. sprogbrug. Der bliver i 
skolebestyrelsesformadskredsen stillet spørgsmål til tildelingsmodellen ift. 
socioøkonomisk reference. 
Skoledistrikt 
Skoledistriktsudvalget har holdt møde, hvor Rasmus har deltaget. Der kommer en 
større elevtilvækst i kommunen, som kan få betydning for eventuelle ændringer i 
skoledistrikterne. I udvalget kigges også på andel af elever med andet modersmål end 



                                                                                                                          

 

 

dansk og socioøkonomisk reference. Udvalget kommer senere med anbefalinger, som 
skal behandles politisk.  

4.  Trafiksituationen 
Politisk er der nedsat et udvalg, der skal kigge på infrastruktur - herunder skolevej. 
Mulige indsatser: Ensretning, kys-og-kør-skiltning, inddrage græsrabatten til 
skråparkering og lave en fodgængerovergang, cykeltrailer på skolebussen. Rasmus 
udarbejder et skriv og sender det rundt til kommentering.  

5.  Hvad vil vi prioritere i dette skoleår? 
Formål: Hvilke principper og tilsyn vil vi have op i dette skoleår?  
Budgetopfølgning, elevtilgang og elevafgang, økonomi, AULA, Indeklima, princip 
omkring undervisningens organisering, trafik, FFO’ens sammenhæng med skolen, 
trivselsanalysen, faglige resultater og indsatser, branding af Lyngholmskolen, princip 
omkring skole/hjem.  
Vi arbejder med en bruttoliste, som vi løbende prioriterer i.  

6.  Suppleringsvalg 
Pia og Rasmus taler sammen om processen.  

7.  Forældremøderne 
Formål: Hvem deltager på forældremøderne på de forskellige årgange? 
 
0.-1. årgang: d. 2. september kl. 17:15-19:00 - Rasmus 
2. årgang: d. 3. september kl. 17:15-18:45 - Chris 
3. årgang: d. 17. september kl. 17:00-19:00 - Vibeke 
4. årgang: d. 10. september kl. 17:00-19:00 - Rasmus 
5. årgang: d. 27. august kl. 16:30-18:30 - Vibeke 
6. årgang: d. 16. september kl. 17:00-19:00 - Rasmus 
7. årgang: d. 12. september kl. 17:00-18:30 - Katrine 
8. årgang: d. 9. september kl. 17:00-19:00 - Julie 
9. årgang: d. 27. august kl. 17:00-19:00  
LG: d. 17. september kl. 17:00-18:30 - Rasmus 
 

8.  Eventuelt 

 


