
      
 

 

Skolebestyrelsesmøde den 11.6.2019 kl. 17.00-20.00 i 
mødelokalet i kælderen.  
 
Forældrevalgte: Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Bien, 
Karina Veng, Mikkel Brunvold 
Elevrepræsentanter: Emma, Christoffer 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Poul Højmose, Katja Uth 
Gæst: Rie Rossen 
Afbud: Morten Andersen, Karina Poulsen 
Mødeleder: Martin Bien Ordstyrer: Martin Bien        Referent: Steffen Friis Brahe 
 
Mødet indledes med en beslutning om at erstatte indholdet i punkt 305 med et indhold omkring ugeplaner 

og skolens eksterne kommunikationsstrategi. Dagsorden godkendes derefter.  
 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

301) Info: 5 min 
Nyt fra eleverne 

Elevrødderne fortæller om elevernes indsatser, og hvad der rør sig hos dem. 

Emmas og Christoffers sidste møde. De er begge 9. 
klasser og går ud af skolen nu. 
Der er lavet evaluering og givet gode inputs til hvad 
det kommende elevråd kan arbejde med. 
Når der indkaldes til møder, er det vigtigt at 
pavillonen og Phønix får en ”påmindelse”. 
Både Christoffer og Emma har været rigtig glade 

for tiden i elevrådet herunder at sidde med i 
skolebestyrelsen.  
Der er valg af elevrådsrepræsentanter hvert år i 
klasserne. Formanden vælges af det nye elevråd. 
 

Emma og 
Christoffer 
 

302) Drøftelse 
/udtalelse: 30 min  
Ansøgninger om en kortere 
skoledag 
 

Skolen har ift. indskolingen og specialklasserne valgt at ansøge om en kortere 
skoledag. Skolebestyrelsen drøfter og udtaler sig om de indkomne 
ansøgninger.  

Skolebestyrelsen støtter positivt op omkring to-
voksenordningerne. 
 
På det niveau skolebestyrelsen har kendskab til 
understøtter skolebestyrelsen indsatsen om ekstra 
ressourcer for at underbygge børn og unges 
ønskede udvikling, fagligt, socialt og emotionelt. 
 
To- voksenordningerne understøtter foruden 
ovennævnte ønskede udvikling skolebestyrelsens 
ønske om proaktivitet i forhold til mulige 
problematikker, samt giver mulighed for afkortning 
af skoledagen.  
 

Katja  



      
 

 

303) Drøftelse/beslutning: 
10 min 

Suppleringsvalg 
 

Morten har meldt sin udtrædelse af skolebestyrelsen. Ifølge lovgivningen 
skal vi iværksætte et suppleringsvalg.  

Vi udskriver valg i forhold til den plads Morten 
efterlader. 
Valget forsøges udskrevet inden sommerferien. 
 

Katja 

304) Drøftelse/beslutning: 
20 min  
Logo 

Grafikeren sender tirsdag 11.6. sine bud på det nye logo. Vi tager stilling til 
udspillet, kommer med input til forandring eller godtager logoet.  

Fonten kan vi godt arbejde videre med ligesom 
farverne godt må være indeholdt i logoerne. 
Vigtigt er, at vi får et unikt logo. 
 
De modtagne udkast kasseres, da det ikke er den 
retning, vi har søgt. Vi kontakter derfor en anden 
grafikker. 
Tegnedelen og genkendelighed i forhold til de 3 

tegninger, der vandt, er væsentligt.  
 

Katja 

305) Drøftelse/beslutning: 
20 min 
 Ugeplaner i Lystrup Skoles 
eksterne 
kommunikationsstrategi. 

Skolebestyrelsen synes ugeplaner på de lave 
årgange er essentielt, men for de ældre børn 
kunne ”MinUddannelse” være relevant. Hvis muligt 
vil det være en gevinst, hvis vi kan få en aktiv 
besked via Aula når der kommer nyt i 
MinUddannelse. 
 
Formålet med dialogen med forældrene må være: 
”Hvordan vil vi gerne inddrage forældrene i 
kommunikationen med barnets trav for øje” – 
hvordan understøtter vi bedst barnet via 
skole/hjem kommunikationen med forældrene? 
 
Forældrene efterspørger information ugentligt. 
 
Skolebestyrelsen foreslår brug af ugeplanerne i 
indskolingen.  
På mellemtrin og i udskoling søges den faglige 
skole/hjem kommunikationen ske via 
”MinUddannelse”. 
Der lægges op til at lærerne på afdelingsmøder 
forholder sig til ovennævnte. 
 
Der vil være et behov for at klargøre forældrene til 
at kunne manøvrere i ”MinUddannelse” – f.eks. via 
minikursus på forældremøde på 4. årgang. 
 
Med inputtet fra lærerne vil skolebestyrelsen 
træffe den endelige afgørelse i august med det 
formål at få afsluttet punktet. 
 

 

305)  Planlægning/Spot On: 
20 min  

De forældrevalgte laver en Spot On som teaser til årsberetningen.  

Udskudt 
 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er Tirsdag den 27.8.2019, kl. 17.00 
 

 

Skolebestyrelsens 
årsberetning/Spot On 

 

300) Info til forældre fra 
skolebestyrelsen: 5 min 
 

Hvad skal skolens forældre vide noget om? 

To-voksenordning og forkortet skoledag. 
Valg af suppleant. 
Logoproces 
Kommunikationsstrategi 
 

 

Aftensmad 19.00 – 20.00 
 

  

Farvel Vi sagde farvel og tak for engageret deltagelse til 
Emma og Christoffer. 
Det var ligeledes sidste bestyrelsesmøde for 
medarbejderrepræsentant Charlotte Aagaard, som 

har valgt ikke at genopstille. Tue Andersen bliver 
hendes erstatning. Også tak til Charlotte for flere 
års engageret arbejde i skolebestyrelsen. 

Administrativ leder Steffen Friis Brahe skifter fra 
1/8 til Skæring og Sølyst skoler og dagtilbud, så det 
var også hans sidste møde. Fra 1/8 2019 bliver det 
Tina Bröner Grimm, der overtager det 
administrative/økonomiske ror på Lystrup Skole. 
Mange tak til Steffen for hans interesse og 
engagement i skolebestyrelsen igennem godt 8 år. 
  

 


