
Skolebestyrelsesmøde den 12. januar kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 
Sted: Virtuelt på Teams 

Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Kjeld Rune Jensen, Mick Biehl, Mikkel Ulfeldt Hede, Sigbhatullah Amadid, Mikkel 

Korsgaard Vendelboe, Thor Wilkens 
Afbud:                                         
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen, Jesper Melcher 
Elevrepræsentanter: Milas (7.x) (ikke tilstede) og Mulu (8.x) (ikke tilstede) 
Personalerepræsentanter:    Thomas Jensen, Christina Flintholm 
Skoleledelse: Irene Hastrup, Martin Hodel, Martin Gorm Pedersen og Lisbeth Jensen 
 
 

Emne  Hvad skal vi 
udrette 

Proces (ansvarlig) Tid Beslutning 

1. Godkendelse af  referat 
og dagsorden 
 

   17.00 Dagsorden og referat godkendt. 

2. Nyt fra elevrådet  Elevrådsrepræsentanter 17.05 
 

Der har været møde i elevrådet og i fælleselevrådet.  
- Eleverne har snakket om rygepolitik, meget få ryger 
på LC.  
- Der blev snakket om kommende eksaminer, som 
eleverne i 8. og 9.klasse er bekymrede for, da de føler, 
de mangler undervisning. 
- Der blev snakket en del om coronanedlukningen og 
om, hvor meget det fylder hos alle elever og hvor 
meget, de savner deres kammerater i skolen. 
- Fjernundervisningen var også på dagsordenen og der 
er en udbredt opfattelse om, at det er hårdt med al den 
fjernundervisningen. 
- Elevrådet har også snakket om 
bæredygtighedsprincippet, som de er meget 
interesserede i at bidrage til.  
 



3. Visions-workshop – 
Folkeskolen 2030 

 
 

Udvikle vision.  
Der skal tænkes helt 
ud af boksen og ikke 
tages afsæt i tal og 
konkrete 
problemstillinger.  
En vision skal ikke 
give svar på konkrete 
udfordringer – men 
disse løses på vej 
mod opfyldelsen af 
visionen 

Irene introducerer, 
Signe er ordstyrer 
Forslag til proces:  

1. Fælles 
brainstorm på 
emner til 
visionen 

2. Valg af 4-6 
fokusemner 

3. Forsvarstale for 
hvert 
fokusemne 

4. Valg af 2-3 
fokusemner 

5. Aftale om 
opfølgning 

17.15 Oprindeligt var der deadline d. 24/2 på den input, 
bestyrelsen skal sende til forvaltningen. Denne dato er 
rykket nu, så det vil være muligt at bruge tid på næste 
møde også, så bestyrelsen kan komme godt rundt om 
emnerne. Dette er et stort ønske fra bestyrelsen og 
dette er nu muligt. 
 
Den videre proces varetages af en arbejdsgruppe på 
fire bestyrelsesmedlemmer, som mødes og kigger på 
de input, bestyrelsen er kommet med i dag samt 
forsøger at facilitere en proces for hele bestyrelsen på 
næste møde i februar. 

4. Princip for 

bæredygtighed 

 

Kommentere på 
udkast (udsendt med 
dagsorden) og 
beslutte proces for 
færdiggørelse 

Arbejdsgruppen (Signe, 
Marie Claire og Mikkel 
Hede) præsenterer 
udkast  

18.00 Udkastet til princippet, som et lille udvalg under 
bestyrelsen har arbejdet med, blev gennemgået og der 
er stor tilfredshed med udkastet. 
Et par præciseringer blev drøftet. Næste skridt er, at 
det skal tages op blandt medarbejderne på skolen samt 
fortsat i elevrådet.  
Der samles op på et bestyrelsesmøde i løbet af foråret.  

5. Budgetopfølgning Lytte, evt. beslutte 
opfølgning 

 Ledelsen giver status 18.15 Skolen kommer ud med et overskud oven på et 
coronaår, hvor mange aktiviteter har været aflyst og 
derfor hverken har kostet penge eller vikardækninger. 
Desuden har skolen som helhed haft et utroligt lavt 
sygefravær, hvilket samlet set har givet et overskud. 
Disse penge er brugt på opgraderinger af faciliteterne i 
en del lokaler, bl.a. udskiftning af gulve, udskiftning af 
møblementet samt udstyr. Der er desuden taget hul på 
indretning af et nyt PLC i ny bygning dedikeret til 
indskolingen. 



6. Implementering af 
Trivselspolitik med fokus 
på trivsel i den aktuelle 
nødundervisning 
 

Lytte, spørge og 
drøfte hvordan der 
sikres bedst mulig 
trivsel i 
fjernundervisningen. 

Ledelsen giver status 18.30 Trivslen har det godt på LC. Politikken lever og der 
opleves ikke de helt alvorlige mobbesager på skolen. 
Der arbejdes kontinuerligt med trivslen i alle dele af 
skolens virke. 
Bestyrelsen og ledelsen vil gerne tilføje lidt tekst 
omkring skolens generelle børnesyn. 

9.Nyt, Meddelelser Formand/SB: Forslag 
om undersøgelse af 
karakterforskelle 
drenge/piger 
Ledelsen: 
Ombygningsplaner 
på skolen 
 

 18.45 Diverse meddelelser om coronaskolen, nødpasning og 
særlig gruppe for sårbare børn 
 
 

10. Næste møde Onsdag den 24. 
februar kl. 17 

   Et punkt ang. data tilføjes. Mick kommer med et udspil. 

11.Under stregen   
 

  

 

  

 

 

 

 


