
       
 

 

 

 
Skolebestyrelsesmøde 13. august 2019 kl. 17.00-20.00 i 
mødelokalet i kælderen.  
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Stine Karkov Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, 
Martin Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold 
Elevrepræsentanter:  
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg Tue Andersen 
Ledelsesrepræsentanter: Poul Højmose og Katja Uth 

Gæst: Tina Bröner Grimm  
Afbud:  
Mødeleder: Ordstyrer: Karina Poulsen        Referent: Poul Højmose    
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvar-
lig 

307)  
Hvem skriver ud til 
forældrene?  
 

Camilla Bisgaard-Bobner skriver et kort referat til forældre. Martin 

308) Velkommen:  
5 min 
 

Præsentation af Anne Mette Skjøttgaard (nyt skolebestyrelses-
medlem), Tue Andersen (medarbejderrepræsentant), Tina 
Bröner Grimm (ny adm. leder). 
 
Kort drøftelse mht. Tina’s rolle og arbejdsopgaver som ny adm. 
leder for Elsted Skole, Lystrup Skole og Elsted-Lystrup dagtilbud. 
 
Efterfølgende en kort præsentation af alle. 

Martin/
Katja 

309)  
Konstituering og valg 
af formand:   
10 min  
 

  

• Martin Bien blev valgt som formand for det kommende 
skoleår. 

• Karina Poulsen blev valgt som næstformand for det 
kommende skoleår. 

 

Martin 

310) 
Drøftelse/beslutning:  

30 min 
Høringssvar 
 

Martin har lavet et udkast til høringssvar. Høringssvaret blev 
godkendt og Martin sender høringssvaret. 

 

Martin 

311) 
Drøftelse/beslutning:  
30 min  
Temaer for 
skolebestyrelsen  
 

Skolebestyrelsen drøftede nedenstående temaer til 
drøftelse/behandling i skolebestyrelsen det kommende skoleår 
19/20 (begyndende årshjul). 
Brainstorm: 

• LUP-opfølgning 

• Mad, kantine og sundhed 

Martin 



       
 

 

• Valgfag 

• Kommunikation fra skolebestyrelsen:  Skolebestyrelse – 

Spot on, RULL m.m. – hvad/hvordan kommunikeres 
hvornår 

• Principper: Lejrskoler, Foreningssamarbejde 

• Udvikling af ny struktur for Lystrup Skole 

• Strategi for flere børn på Lystrup Skole 

• Samarbejde med erhvervslivet 
 
Aftalt: Martin/Karina forbereder en struktur for ovenstående til 
præsentation på skolebestyrelsesmødet i september. 
 
Besluttet: Mad, kantine og sundhed bliver tema på september 
mødet. Karina Veng og Camilla Bisgaard-Bobner forbereder 
oplæg. Oplægget drøftes med ledelsen/Katja inden 

præsentation for skolebestyrelsen. 
 
 

Aftensmad 18.15 - 
1845 

  
 

312) Information: 
min 
Status på 
RULL/Rundvisning 
 

Katja gav en orientering om status på RULL-projektet, hvor der 
arbejdes i C og D huset nu, og hvor man er foran tiden pt. 
Børnene er flyttet ind i nyrenoverede A og B huse. 
 
Rundvisning i A -og B-hus. 

Katja 

313) 
Dialog/beslutning:  

30 min 
Princip for 
kommunikation 
mellem skole og hjem 
 

Martins oplæg blev drøftet, og der blev givet forskellige forslag 
til ændringer/justeringer.  

Det blev også aftalt at der stadig kan sendes inn-put til oplægget 
til Martin. Stine skriver forslag til Martin vedr. punkt to og i ft. 
differentiering. Martin laver et endeligt oplæg, som fremlægges 
til godkendelse i september.  
 
Det drøftedes, om princippet skal til høring hos lærerne inden 
endelig godkendelse i skolebestyrelsen. 
 

Martin 

314) Information: 
Logo, Aula, Fravær, 
Årsberetning, 
køleskabe mm.  

• Nyt logo: der holdes møde med Grafikeren den 15. 
august.  
 

• Aula: pt. kun melding om start efter efterårsferien. Fra 

Elsted Skole kender vi børnesygdomme. Det er stadig, 

usikker om Aula bliver klar til implementering fra 
efterårsferien. 

• Fravær: vi kigger på junifraværet/hele skoleåret 18/19 
sammenlignet med 17/18. Det skrives ind i skolebestyrel-
sens årsberetning.  
 

• Årsberetningen: klargøring til udsendelse. Katja/skolen 
sender oversigt over bekymrende fravær i ft. bl.a. måling 
og tilsynspunktet i Luppen. Poul undersøger 

Katja 



       
 

 

 

 

 

 

 

registreringen på mellemtrinnet og udskolingen og 
specifikt på 4., 7. og 8. årgang (skoleåret) 18/19. 

 

• Køleskabe: skolen køber 0. klassernes skabe og faser 
køleskabe ind til brug i 0.-4. årgang. 

  

316) Info til forældre 
fra skolebestyrelsen: 
5 min 
 

Camilla skriver ud om punkter aftalt på mødet. Camilla 


