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Referat af skolebestyrelsesmøde 31. august 2020 
 

Til stede: Bente Kjøgx, Mette Bang Wilken, Thomas Saks, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Bodil 
Wesenberg Lauritzen, Mette Nymand, Morten Per Jørgensen, Camilla Stræde og Dorte Wilms 
 
Ikke til stede: Lotte Risom, Dorte Reedtz, Liv Volde Andersen, Sebastian Røysland Maltby 

 
  
 
1. Eventuelt (10 min) 
Det blev aftalt, at vi ser på om ”Compassionate Systems Thinking” kunne være godt at arbejde med 
på skolen. 
 
2. Kort orientering: 
Eleverne 

 Intet nyt, eleverne var ikke til stede. 
Formanden 

 Der var skoledialogmøde i sidste uge. Her blev de gode ”Corona” initiativer og tiltag drøftet, 
samt programmet omkring omstillingen på specialområdet. Det er et komplekst emne, men 
mødet var fint. Formanden har været på besøg hos 0.klasserne og præsenteret 
skolebestyrelses arbejde.  

Lærerne 
 Skolen er startet godt op, og lærerne underviser nu efter det almindelige skema. Eleverne er 

opdelt i klasser i frikvarterne. Denne ordning giver ro og overskuelighed, særligt for 0-6 
klasse. Vi har lavet en handleplan for, hvad vi skal gøre, hvis en klasse bliver hjemsendt. De 
gode ”Corona rutiner” fungerer godt på skolen. 

Ledelsen   
 Vi har iværksat to store indsatser i matematik og dansk. Vi har skabt nye traditioner omkring 

sidste skoledag, 9. klasserne blev sendt godt afsted. På første skoledag bød vi eleverne 
velkommen i skolegården. Vi forsøger at fastholde de gode fællesskabstraditioner. Om 
morgenen står vi ved indgangen og hjælper med, at de voksne siger farvel ved indgangen.  

 Morten Per Jørgensen og Bente Kjøgx orienterede om mødet, der blev etableret for 
skolebestyrelserne om omstillingsforslaget på specialområdet. Bente Kjøgx var med til at 
præsentere dele af omstillingsforslaget, da vi har arbejdet med mellemformer på Hu i mange 
år. Bente Kjøgx skulle besvare de mange spørgsmål fra skolebestyrelserne, der knytter sig til 
mellemformer. Morten Per Jørgensen refererede fra forudsætningsprojektet, der ligger til 
grund for omstillingsforslaget. 

o Der er flere og flere børn og unge i mistrivsel, som har brug for hjælp 
o Tilbageslusning af børn og unge fra specialtilbuddene.  
o Mellemformer til børn der har brug for hjælp, uden at det behøver at være et 

specialtilbud.  
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Tidsperspektiverne i omstillingsforslaget virker tilfældigt estimeret, og de fysiske rammer 
på mange skoler mangler for at forudsætningsprojektet kan lykkes.  

 
 
 
3. Konstituering af bestyrelsen 20-21 

 Bodil Wesenberg Lauritzen blev genvalgt som formand 
 Camilla Stræde blev genvalgt som formand. 
 Bestyrelsen fordelte udvalgsarbejdet mellem sig. Bilag er udarbejdet og sendes ud. 

 
 

4. Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen  
Årets arbejde i skolebestyrelsen blev evalueret og ønsker til fremtidige temaer lagt ind i årets 
arbejde. 

 
 
 
5. Årsplan for skolebestyrelsen skoleåret 20-21  

Årsplanen for skolebestyrelsen skoleåret 20-21, blev udformet (se bilag) 
 
 
 
6. Corona - Dorte Wilms gav en status på nuværende tiltag og rammer. 

 Vi har udformet en handleplan i tilfælde af, at der udbryder et smittetilfælde af COVID-19 på 
skolen. Vi prioriterer at elever fra 4. klasse og op har adgang til computer, hvis de sendes 
hjem. På vores fællesmøde, med lærerne, den 16.9 skal årgangene samle op på forårets 
gode erfaringer og planlægge fjernundervisning ved en eventuel hjemsendelse.  

 SFO’en har været gennem en omorganisering, denne er udsprunget af de nye retningslinjer, 
der foreskriver, at klassen skal operere som den primære gruppe, årgangen som sekundær 
gruppe. Pædagogerne har lavet tre afdelinger om til fire afdelinger, bygget op om 
årgangene. Der er også etableret legezoner i SFO`en. Det har været en rigtig god proces, 
pædagogerne har knoklet. Der har ikke været nogle forældrehenvendelser, hvilket vi tolker 
som forældretilfredshed.  

 Der er andre retningslinjer for klubberne, hvor man ikke kan lave samme gruppeinddeling. 
Her er der særlig grad af fokus på hygiejne.  

 Eftermiddagsmad i SFO efterspørges. 
 
 
7. Kommunens administrative budgetforslag 2021-24  
Bente Kjøgx opsummerede kort om forudsætningerne for kommunens forslag til budget, herunder 
udligning, kassebeholdning, serviceramme og anlægsniveau.   

 
Kommunens økonomiske målsætninger er blandt andet: 

 At servicerammen skal overholdes 
 Anlægsniveauet skal styres. 
 Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 millioner 
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o Kommunens anlægsniveau skal løftes, det bekymrer at Hummeltofteskolen ikke er en del af 
investeringsoversigten i forhold til grundlæggende renovering. Bascon rapporten fra 2013 viste 
at Hummeltofteskolen, Lindegaards skolen og Lundtofteskolen var de tre skoler, der havde brug 
for at blive renoveret. Lindegaard blev renoveret for et par år siden, Lundtoftskolen er i gang 
med en stor renovering og Hummeltofteskolen trænger fortsat til renovering for at kunne højne 
funktionaliteten. Her blev nævnt: Manglende gruppefaciliteter, høje klassekvotienter, små 
lokaler, renovering og udbygning af toiletter, renovering af opgange og indeklima 
problematikker i forhold til meget varme lokaler.  

 
o Det er glædeligt at der afsættes penge til renovering af håndværk/design 500.000 kr i 2020 og 3 

millioner i 2021, det relative lille beløb kan dog bekymre os. 
 

o Det generelle skolebudget falder markant fra 2019 til 2020. Noget af forklaringen skyldes det 
faktum, at vi opretter en 0.klasse mindre i 2020 og at der ikke oprettes en 10 klasse i 
gruppeordningen i år. Dette kan dog ikke alene forklare den markante budgetreduktion. Det er 
bekymrende at budgettet er uigennemsigtigt.   

 
o Der er ikke tilført folkeskolerne yderligere penge. Vi er særligt bekymret for, at der ikke er tilført 

ekstra penge til vikarbudgettet. Det er i forvejen alt for lavt, og i denne særlige tid med Corona, 
må det formodes at give flere sygedage blandt personalet.  

 
 
Vi har altså følgende opmærksomhedspunkter gennemrenovering af bygningsmassen, vikarkonto, 
indeklima, ej tilført flere penge til skolerne.  
Det blev besluttet at Morten Per Jørgensen skriver Høringssvar, der sendes senest 8.sep. til: coep-
budget@ltk.dk 
 
8. Dialogmøde med kontaktforældre  

 Det blev besluttet, at dialogmødet ikke skal gennemføres på grund af situationen omkring 
Corona. Bodil Wesenberg Lauritzen skriver ud til kontaktforældrene med en begrundelse for 
hvorfor vi ikke fastholder dialogmødet og orienterer om årets temaer. Her opfordres det til 
at kontaktforældrene kommer med input til skolebestyrelsesarbejdet. 

 
Referent/Dorte Wilms 


