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Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

54) 10 min 
Siden sidst 
 

Computere til skolerne: fra byrådets pulje på 
godt 20 mio bliver der godt 130 computere 
til skolen. I den kommende tid skal vi finde 
ud af at optimere dels BYOD dels at compu-
terne kommer lettest muligt i spil. Forventet 
levering april/maj.  
 
Support Team på IT området decentraliseres 
– vi har ”fået lov” til at beholde vores bestå-
ende IT mand Aage Westermann, som fra 
næste skole vil være ren IT mand. Hans ser-
vices skal dække både skolen og Lystrup-El-
steds 10 daginstitutioner. 
 
Motorik rummet – færdigt nu. Klar til benyt-
telse for både undervisning/SFO og Dagtilbud 
 
Atriumgården – første spadestik mandag – 
BYGGEPLADS i anslået 3 måneder som vil 
blive afskærmet og medføre andre ”gangryt-
mer” for alle.   
 
Lysprojekt som del af energi Aa+: De mørke 
rum på gangene og fællesarealerne vil få en 
kraftig opgradering. Alt belysning på skolen 
gennemgås med henblik på optimering af 
både lys og energiforbrug. 
 
Lyset i klasseværelserne skiftes ikke – er ok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg med på 
hjemmeside 
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Arrangement med 0. klasser gik rigtig godt – 
mange positive tilbagemeldinger.  
 

55) Dialog: 15 min 
Nyt fra eleverne 
 

Toiletkampagne: Overvægt blandt eleverne 
for at beholde drenge/pige toiletter. 
 
Elevrådsdag (den 17/1??) hvor der arbejdes 
med toiletkampagne og ”retten” til 5 minut-
ters bevægelse. 
 
Arbejdsrum til eleverne – eventuel opdeling 
med skillevægge i kantinen – runde borde. 
 

Maiken, 
Laust 

56) Dialog: 20 min 
Vikarsituation 
 

Vikarsituationen – afdækning af forbrug og 
indhold af vikartimer 

ML, SB 
Punktet udskydes 
til næste gang 

57) Dialog: 20 min 
Undervisningsmiljø/kost(politik) 

Vi sætter fokus på rammen – hvordan skal 
der spises, hvornår, hvor lang tid etc.  
 
Punktet er rigtig omfattende. Tid til at spise 
er et tema, men punktet kan sagtens udvides 
til også hvad det er man spiser.  
(f.eks. brugsen vs kantine udbud) 
 
Der er i dag forskellig praksis i forhold til 
hvordan og hvornår der spises.  
 
Pauser og Understøttende undervisning samt 
en kortere skoledag griber lidt ind i hinanden 
og er modsatrettede. Flere pauser går ud 
over skoledagens pause. 
  
Rent spisemæssig og pausemæssigt er der 
forskellige behov alt efter klasse trin, man 
kan skolebestyrelsen sætte tid på hvor stor 
del af pausen der skal bruges på spisning. 
 
Vi taler snarere om et hensigtserklæ-
ring/værdisæt end et princip.  
 
Bestyrelsen vil arbejde på en formulering af 
bestyrelsens hensigtserklæring med hensyn 
til spisning/mad i forhold til indskolingen, 
mellemtrin og udskoling. 
 

 
 
 
 
Det tager 15 
minutter at 
spise 
madpakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stine/Karina 
til Januar 
mødet. 
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Aftensmad 18.05-18.35 
 

58) Dialog: 15 min 
Principper 
 

Genbesøge listen og sætte næste møders 
princip på dagsordenen. 
Holddannelse – Katja udkast,  
Dannelse af klasser (Stine Camilla læser) 
Sammenlægning og deling af klasser (Stine Ca-

milla læser) 
BYOD – Jan / Steffen (undervisningsmidler) 
 

 
 
 

59) Dialog: 10 min 
Forretningsorden 
 

Endelig godkendelse af Forretningsordenen. 
Bestyrelsen har endelig godkendt.  

SB 

60) Dialog: 10 min 
Princip for ansættelser af ledelse 
og medarbejdere 
 

Godkendelse af princippet – se bilag 
Der er en del rettelser ligesom det vil blive 
undersøgt hvor meget er krav/retningslinjer. 
Grundlæggende er der dog enighed om be-
styrelsen ikke behøver træde sammen ved 
ansættelser af lærere/pædagoger. 

KU endeligt 
udkast næste 
gang. 

61) Dialog: 20 min 
Princip for klassedannelser (ML) 
Princip for lejrtur (KU) 

 
Det besluttes at arbejde videre med et klas-
searrangement i starten af 6. klasse og en 
klassetur på 9. klasse. 
 
Antallet af lærere som skal rejse med, antal-
let af dage, turens destination vil bestyrelsen 
arbejde videre med og få præciseret.  
 
Der vil blive arbejdet på at finde en løsning 
hvor både turen og økonomien vil kunne 
hænge sammen.  
 
Det er ikke bestående 9 klasse, som er om-
fattet af de nye principper. Ordningen vil 
træde i kraft fra og med skoleåret 2017/18. 
 

ML/KU 
 
 

61) Dialog: 10 min 
 

Intern høring vedr. SFO/KLUB – se bilag 
AS/PM har deltaget i møde med områdele-
der omkring de fremtidige tanker omkring 
SFO/Klub. Fordele og ulemper er diskuteret . 
Enighed om at et afgørende element er re-
etableringen af aktiviteterne fra Elstedgaard 
her på skolen.  
 
Fordelene er entydigt, at vi med RULL indstil-
lingen vil kunne få en enestående mulighed 

PM/KU 
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for at skabe et bedre miljø fuld af aktiviteter 
på skolen til gavn for SFO, undervisningen, 
klubben. Og skolen tror på det! 
 
Vi så gerne at forvaltningen skrev en økono-
misk begrundelse for at SFO lægges ind på 
skolens matrikel. (bilateralt) 
 

62) Dialog: 5 min 
Skolebestyrelsens punkt til hjem-
mesiden 
 

  

63) Dialog: 5 min 
Punkter til kommende møder  
 

Januar: principper ad punkt 58  

64) Evt. 10 min 
 

  

 
Næste møde er Tirsdag den 13/12-2016, kl. 17.00 


