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Skolebestyrelsesmøde d. 19/2-2015 
Tilstede: Peter Marker, Randi Christensen Stabel, Erik Bendix Jensen, Annemette Skjøttgaard Jellesen, 
Jeanet Wibling (forældrerepræsentanter). Torben Olsen og Thomas Grønborg (medarbejderrepræsentant),  
Steen Helles (skoleleder), Ann Stoltze (SFO-Leder) og Steffen Friis Brahe (Administrativ leder). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Steen ordstyrer i Dortes fravær. 
 

2. Orientering om pædagogisk leder  
Jesper Mathiesen er stoppet her ultimo januar, hvorfor vi efter en analyseperiode vil søge efter en ny 
(eller 2 nye) pædagogiske leder(e). 
Ledelsen vil i den kommende tid alliere sig med en af kommunens personalekonsulenter med henblik 
på at konkretisere behov og udseende af sådanne eventuelle stillinger. Beskrivelsen af jobindholdet for 
en/flere pædagogiske ledere er essentiel. Denne beskrivelse vil blive et punkt på næste 
bestyrelsesmøde (4/3). Vi vil inden da forsøge at bringe en sådan beskrivelse til høring hos flest mulige 
medarbejdere. 
Nogle af de inputs ledelsen tager med i det analysearbejde er naturligvis, de inputs som vi allerede nu 
har fået og løbende får fra medarbejderne.  
Tidsperspektivet er vi håber på en start pr. 1/6 med samtaler umiddelbart efter påske. 

 
3. Udtalelse til ekstraordinær kvalitetsrapport 

Vi ligger gennemgående over gennemsnittene både landsmæssigt og kommunalt. Det er meget 
positivt.   
Vi holder fortsat meget fokus på de ting bestyrelsen tidligere har beskrevet i den lokale udviklingsplan. 
Vi ser frem til at følge udviklingen med udgangspunkt i basisåret som beskrevet i den ekstraordinære 
kvalitetsrapport. Udtalelsen findes som bilag til referatet. 

 
4. Udtalelse til notatet: Adgangsforhold til Lystrup Centret 

Der er børn som går overvejen efter at være blevet sat af bussen. Vi tænker det handler om at få 
forgængere kanaliseret væk fra vejen og ind på stierne. Tilgangen til stierne fra begge sider af Lystrup 
Centervej ligesom lyssætningen vil vi nævne i vores høringssvar. 
I løbet af et par år håber svømmeklubben på at etablere et varmtvandsbassin, hvilket formodentlig vil 
give et ekstra pres på den nordøstlige parkeringsplads. Dette vil vi også nævne i høringssvaret, som er 
vedlagt i bilag. 
 

5. Eventuelt 
Elevtallet; vi har netop fået 6 børn fra Elevskoles 5.klasse – og har 2 på venteliste.  
 
Byrådet har besluttet at etablere administrative fællesskaber mellem dagtilbud og skolerne. Dette 
fællesskab vil blive etableret på skolerne, hvilket for Lystrup Skoles vedkommende betyder at 3 
personer vil få arbejdsplads på skolen fra primo april. (det formelle fællesskab træder først i kraft pr. 
1/7-2015). For at kunne huse alle vil der ske en mindre ombygning i kontorfløjen på skolen. 
 
Svømmehallen driftsanlægget udskiftes i år. Vi går fra keramiske filtre til sandfiltre, hvilket meget gerne 
skulle mindske forbruget. 
 
Hjemmesiden – Mulighed for de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan skrive lidt om mærkesager  
Send eventuel skriv til Steffen, så foranlediger jeg det sat på hjemmesiden. 
 
Vikarsituationen. Vi har netop ansat i 3 barselsvikariater. Christine Meldgaard er ansat i stedet for 
Mette Andersen. Jane Daugaards barselsvikar hedder Hanne Falk Poulsen og er ansat til 31/7 og Lene 
Jønssons barselsvikar er Camilla Krogsgaard. Der er enkelte lektioner slut mandag og i 7. lektion om 
tirsdagen som er meget tæt på nogle permanente løsninger.  
 
Elevrådet har varslet med en elevdag med temaet førstehjælp. Konkret tidspunkt er ikke fastsat endnu. 
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 Næste møde onsdag den 4. marts, kl. 17.00 


