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Skolebestyrelsesmøde d. 28/5-2015 
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen, Erik Bendix Jensen, Peter Marker, Annemette Skjøttgaard Jellesen og 
Birgitte Ingwersen (forældrerepræsentanter). Thomas Grønborg og Torben Olsen 
(medarbejderrepræsentanter).  
Steen Helles (skoleleder), Ann Stoltze (SFO-Leder) og Steffen Friis Brahe (Administrativ leder). 
  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
Principper for samarbejde mellem skole og hjem skulle have været kvalificeret af det 
pædagogiske personale. Dette er ikke helt ikke færdigt men principperne foreligges lærerne 
den 16/6-2015. Det tages på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

2. Indstilling af kandidat til stillingen som pædagogisk leder  
Stillingen har været genopslået. Af indkomne 24 ansøgninger har vi haft 2 til 2. samtale. 
Valget er faldet på at bestyrelsen indstiller Jan Uhre Thomsen til ansættelse som pædagogisk 
leder på Lystrup Skole. Start 1/8-2015. 

 
 

3. Principper for holddannelse 
Holddannelse på tværs af de enkelte årgange så længe ud som om, det ville blive måden, vi 
skulle arbejde med holddannelse. Planlægningsmæssige dilemmaer med pædagogiske 
argumenter har midlertidig gjort, at vi i stedet vil lave deletimer. (8. klasse er i fokus bl.a. pga 
klassesammenlægningen). 
Noget af argumentationen lå i, at man ved holddannelse skulle inddrage en 3 dansklærer i 8. 
klasse, hvor der bliver 2. klasser – det ville ikke være optimalt og planlægningsmæssigt svært. 
Den tredje lærer ville ikke deltage på samme niveau som de 2 ”egentlige” dansklærer. 
 
Vi vil i videst muligt omfang forsøge at parallel lægge enkelte lektioner, således der kan laves 
holddannelse. Specielt i de yngste klasser vil der kunne være en pædagog / speciallærer / 
hulelærer til rådighed, således der kan laves flere hold ligesom der vil kunne differentieres. 
 
Steen vil gerne komme med et konkret udkast inspireret af ovenstående praksis og med en 
kobling/sammenhæng til udviklingsplanen, således det vil kunne fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
 

4. Principper for understøttende undervisning 
Aktiviteter som skal støtte op om, at børnene når de mål, de skal nå. 
Understøttende undervisning er et begreb der p.t. ved at blive konkretiseret og defineret på 
hvad der skal ind i den ramme folkeskolen giver, netop for Lystrup Skole. Folkeskoleloven 
åbner op for rigtig mange muligheder. 
Den understøttende undervisning skal videreudvikles, organiseres og formålsbestemmes, 
noget vi skal komme tættere på i løbet af det kommende skoleår. 
 
Hvad er målsætningen for faget er p.t. meget upræcist og det er hvad vi gerne vil kvalificere. 
Hvad vi allerede ved er, at vi gerne vil have mere læsning/læsetræning i dansk i det kommende 
skoleår. I den forbindelse skal vi skabe sammenhæng, således læsningen ligger i forlængelse af 
en ordinær dansklektion, det vil give nogle muligheder for at udnytte tiden på anden måde. 
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Steen vil lave en formulering – inspireret af input af den igangværende proces hos det 
pædagogiske personale – i brede vendinger.  
 
 
Lektiehjælp/Studietid søges parallellagt for de respektive årgange, hvilket ligeledes kan åbne 
op for mulighederne for holddannelse. Vi forventer, at lektiehjælp bliver besluttet, at blive 
obligatorisk efter folketingsvalget.  
 
 

5. Meddelelser 
Planlægning af det kommende skoleår er i fuld gang. Personale tal både i undervisningen og i 
SFO er på plads.  
Fagfordelingen er på plads og der kommer 3 opslag på barselsvikariater.   
Pædagoger kommer til at stå for al Motion og Bevægelse op til 3 klasse og er ikke i 
undervisningen over 4 klasse.   
 
Sammenlægningen af kommende 8. og kommende 4. klasse – lige nu er klasserne ved at blive 
dannet. Der meldes umiddelbart derefter en dato ud for hvornår de nye klasser 
”offentliggøres”. 
 
Søen – der plantes p.t. Vi vil få 5 træer og når det plantede/såede ”får fat” fjernes hegnet. I 
stedet etableres en grussti. Vi tager punktet på næste møde. 
 
Børnetallene i forhold til SFO tages på det følgende bestyrelsesmøde. 
 
Antal for 8. og 9. klasserne for næste år?. Hvor mange tager på efterskole? Spørgsmål som 
besvares næste gang. 
 

6. Eventuelt og næste møde 
 Næste møde er tirsdag den 16. juni 2015, kl. 17.00 MØDET BLEV AFLYST 

 
 


