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      Den 21.02.2020 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

26. februar 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, Mette Nymand, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, 
Lotte Risom og Dorte Wilms. 
 
Ikke til stede: Carl Løvenkjær-Knudtzon, Celina Løvenkjær-Knudtzon 
 
Eventuelt: 
 
Skemaopsætningen i Aula blev drøftet. 
 
Der er planer om at sælge grunde i kommunen, pengene skal bruges til skoletrafikprojekter. Letbanen 
sluger alle pengene i kommunen PT. 
 
Der arbejdes med at søge fonde, så der kan etableres nogle små løbehjulsramper til mellemtrinnet. 
 

1. Kort orientering: 
Eleverne 

o Intet nyt, eleverne var ikke til stede 
Formanden 

o Skolerådsmødet, der omhandlede klubbernes og Ungdomsskolens fremtid. Ungdomsskolen blev 
på mødet, præsenteret som tilbud til ressourcestærke familier og ungdomsklubberne som tilbud 
til både de resursestærke og udfordrede elever.  
Der kommer to opfølgende møder, og herefter formuleres der et politisk oplæg.  

Pædagogerne  
o Der arbejdes med planlægning af discofesten  
o Lukkeordning i uge 42 og 7 er endnu ikke afklaret. 
o Succesfuld skitur blev afviklet og der var 62 elever i eventyrland i uge 7 
o 100 elever deltog i fastelavnsfesten 
o Sommerkolonien til Djursland er overtegnet, 20 på ventelisten. 

Lærerne 
o Intet nyt 

Ledelsen  
o Vi er særligt optaget af skoleårets planlægning, herunder fagudvalgenes fokus i det kommende 

skoleår, arbejdet med det specialiserede område – den inkluderende skole og årsaftalen med 
CUP.  

 
2. Regnskab for 2019 og budget 2020 

Bente Kjøgx fremlage regnskabet for 2019, skolebestyrelsen godkendte regnskabet. 
Bente Kjøgx fremlage budgettet for 2020, skolebestyrelsen godkendte budgettet. 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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3. Kommende skoleår 
Dorte Wilms gennemgik timefordelingsplan skoleåret 2020/21. Skolebestyrelsen vedtog 
timefordelingsplanen, men med en hensigtserklæring om madkundskab på 4.årgang.  

 
 

4. Planlægning af kontaktforældremøde  
Det blev drøftet hvilke temaer, der kunne være relevante på kommende kontaktforældremøde. 
Det blev besluttet at udskyde kontaktforældremødet, da der ikke var nogle aktuelle emner i forhold til 
et kontaktforældremøde. Næste kontaktforældremøde planlægges til efteråret 2020. 

 
 

5. Politik om alkohol, rygning og stoffer 
Den reviderede politik om alkohol, rygning og stoffer blev vedtaget. 
 

 
 
 
Referent/Dorte Wilms 

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

