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      Den 24.01.2020 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

29. januar kl. 17-20 i skolens personalerum 
 

Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, 
Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen og Dorte Wilms. 
 
Ikke til stede: Mette Nymand, Lise Hogervorst, Carl Løvenkjær - Knudtzon, Celine Løvenkjær - Knudtzon 
 
 
Vi spiser lidt mad i løbet af mødet (20 min) 
 

1. Eventuelt, intet nyt 
 

2. Kort orientering  
Eleverne 

• Intet nyt, ikke til stede 
Formanden 

• Bodil Wesenberg Lauritzen er en del af arbejdsgruppe omkring klubbesparelse på 1,75 
millioner, man ønsker at besparelsen skal ligge på ungdomsklubben i klubberne eller på 
ungdomsskolen. 
Tryggehvile har ca. 100 medlemmer. Mellem 35-40 unge kommer i gennemsnit til spisning i 
klubben.  
Vi ser med stor bekymring på planerne om at lukke ungdomsklubben. 
Kommende fokus på næste møde i arbejdsgruppen er forældreperspektivet og den gode 
fortælling. 

• Skolerådsmøde, emnet var håndteringen af Rambøll rapporten af specialundervisningen. 
Skolerådet føler sig ikke inddraget i beslutningsprocesserne 

• Fælleselevrådet har arrangeret en demonstration 24. april mod generelle nedskæringer på 
skoleområdet 

Pædagogerne  

• Der arbejdes fortsat med kompetenceudvikling 
Lærerne 

• Projektopgaver og terminsprøver har præget den sidste periode 
 

Ledelsen  

• Fagfordelingen er påbegyndt, justeringen af skolereformen vil betyde en større økonomisk 
belastning. Budgetterne fremlægges på kommende SB-møde. 

 
3. Årgangenes digitale årsplaner og skærmregler  

Det blev på skolebestyrelsesseminariet drøftet, om der er behov for, at skolebestyrelsen 
udformer principper. Skolebestyrelsen konstaterede, at det nuværende arbejde skal fortsætte 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
https://hummeltofteskolen.skoleintra.dk/Li/Elever/Elevkort.asp?ID=2328
https://hummeltofteskolen.skoleintra.dk/Li/Elever/Elevkort.asp?ID=2328
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og formulerede et overordnet princip: ”Årgangens lærere og pædagoger træffer bevidste valg 
vedrørende brugen af skærme i skoletiden, så der skabes rum for nærvær og fordybelse i 
undervisningen og frikvartererne.” 

• Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, Thomas Saks og Lotte Skou Hansen deltager i 
arbejdsgruppen sammen med IT-vejledere og ledelsen. Det blev besluttet, at 
arbejdsgruppen skal udforme et oplæg til principper vedrørende brugen af digitale 
medier. 

 
4. Ceposundersøgelsen/ Kvalitetsrapport  

Dorte Wilms orienterede om hvilke tendenser, man finder i forhold til Hummeltofteskolen i 
Ceposundersøgelsen og kvalitetsrapporten. 
Efterfølgende blev følgende drøftet: 

o Lektiemængden og lektiearten blev drøftet efter skolereformens indførelse. Bliver overgangen 
til ungdomsuddannelserne for svære.  

o Hu arbejder seriøst med de tendenser, der fremgik i rapporten. 
o Der arbejdes med stor seriøst med fagene i fagudvalgene. 
o Hvordan kommunikeres det ud. 
o Sb understøtter ledelsens måde at håndtere arbejdet med kvalitetsrapporten på 
o Den rummelig skole. 
o Kvalitetsrapporten viser, at der er fokus på læring hele vejen, specifikt peger den på: 

-  gode resultater i matematik gennem et vedvarende arbejde. 
- Skolen er god til at få alle elever med. 
- Løfter både de fagligt svage og stærke.  

 Herudover vendte skolebestyrelsen usikker heden omkring data vedrørende de socioøkonomiske 
referencer.  
 
Skolebestyrelsen udformer et høringssvar. Høringssvaret sendes til gennemsyn i bestyrelsen. 
Bodil svarer på forældrehenvendelsen. 
Bestyrelsen skriver til alle forældre et svar på kvalitetsrapport og Ceposundersøgelse. Vi lægger det op 
på Aula.  

 

Referent/Dorte Wilms 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/

