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                        Den 9. november 2020 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 29. oktober 2020 

 
Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Laursen, 
Bodil Wesenberg Lauritzen, Mette Nymand, Morten Per Jørgensen, Lotte Risom, Camilla Stræde, 
Sebastian Røysland Maltby, Dorte Reedtz og Dorte Wilms 
 
Ikke til stede: Liv Volder Andersen 
  
1. Eventuelt, ingen punkter 
 
2. Kort orientering  
Formanden 

o Formanden refererede fra sidste skoledialogmøde, et af punkterne var skoleombygning. 
Budgettet blev præsenteret: 

o  7.4 mio. var afsat til trafik 
o 1 mio. afsat til klubområdet.  
o Der er afsat penge til faglokaler håndværk & design i 2021 
o Nye toiletter er ved at blive bygget i B-bygningen. Der mangler stadigt toiletter i a-bygningen. 

Formanden opfordrer til, at bestyrelsen fortsat arbejder på at fastholde forvaltningen på, at 
Hummeltofteskolen trænger til en generel skolerenovering. Det blev drøftet at focusere på 
specifikke ting som indeklima, toiletter m.v.  

Lærerne 
o Skolen gennemførte en alternativ spil dansk dag. Lærerband enkelte klasser og elever optrådte 

på en video, som blev afspillet i klasserne.  
o Arbejdsgruppen, der udarbejder den digitale strategi, er godt i gang.  
o Den første skilsmissegruppe er blevet startet op i år, der er gode erfaringer.  

Eleverne 
o Elevrådet har holdt et par møder. Der er nedsat udvalg, herunder planlægning af skolebal, hvis 

det vel og mærke bliver muligt at gennemføre.  
o I udvalget, der arbejder med Sundhedspolitikken, er der et ønske om, at man må tage noget 

sukkerholdigt med til fødselsdage. 
o Elevrådet ønsker affaldssortering med særligt fokus på sortering i forhold til papir.  

 
Ledelsen 

o Bente Kjøgx orienterede om kommenens budget: 
o Der er indgået et enigt forlig om budgettet, men Hu er ikke på listen over de skoler, der skal 

gennem en general renovering. Det er bekymrende. 
o Hu er, ligesom resten af kommenens skoler, til månedlige økonomimøder, hvor der 

afrapporteres. Hu `s økonomi er i balance.  
o Vi havde et rigtig fint møde vedrørende udarbejdelsen af retningslinjer for den digital strategi, 

herunder trivsel og etik.  
o Indskrivningsmødet blev vel afholdt mandag den 26.10.  
o SFO`s nye struktur, giver en større sårbarhed ved sygdom. Det kan være svært at få nok vikarer.   
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3. Lektiepolitik  
Dorte Wilms, Bente Kjøgx orienterede om den igangværende proces. Lektiepolitik er første 
gennemskrivning i forhold til kommentarer fra sidste møde. Herudover er der startet en proces hos 
lærerne. Denne blev igangsat på et fællesmøde.  På fællesmødet blev bestyrelsen kommentarer i 
forhold til lektier gennemgået, og der var fokus på den evidens der er i forhold til lektier. Lærernes 
umiddelbare kommentarer blev videregivet til skolebestyrelsen. Dette affødte følgende kommentarer: 

 Stor anerkendelse af at lærerne reflekterer over ”kloge lektier”. 
 Vi drøftede, at der er behov for at ordet differentiering, bliver udfoldet.  
 Vi drøftede, at vi måske alligevel skal skifte ordet ud. Evt hjemmearbejde. 
 Der er allerede et meget konkret indhold i lektiepolitikken. 
 Vi drøftede om klasserne skal have et bestemt antal afleveringer gennem året. 
 Det blev drøftet hvor meget skriftlighed, forældrene skal have vedrørende lektier. 

 
4. Frikvartersregler for de ældste elever 
Dorte Wilms, Bente Kjøgx gennemgik de nuværende regler. 

 Der blev spurgt til, hvorfor der er truffet en beslutning om, hvorfor udskolingen må 
forlade skolen i 12 pausen.  

 Der er en hel del, der går hjem i spisepausen og spiser lidt mere attraktiv mad end 
en madpakke kan indeholde.  

 Det sundhedsmæssige perspektiv blev drøftet, hvis eleverne benytter sig af at 
spise usundt mad i pausen.  

 Det ses som et stort privilegie af eleverne, at 7. kl. -9. kl. har mulighed for gå hjem.  
 Det blev drøftet, om det kan gå ud over fællesskabet. Der var bred enighed om, at 

det ikke går ud over fællesskabet. 
 
5. Ferieplan  

Dorte Wilms fremlagde de to forslag 
Det blev besluttet at følge forvaltningens ferieforslag 

 
6. Styrelsesvedtægten 

Styrelsesvedtægten blev gennemgået. Det blev besluttet, at vi ikke skriver et hørringssvar. 
Formanden skriver dog ud i netværket og spørger, om der er andre skolebestyrelser, der har 
opmærksomhedspunkter.  

 
7. Corona  

Bente Kjøgx orienterede om, at vi har haft første smittetilfælde på HU, og om den efterfølgende 
proces med smitteopsporing og hjemsendelse af en klasse samt nogle få lærere og en elev fra en 
anden klasse. 
Vi orienterede om hvilke forholdsregler, som vi tager for personalet.  
Vi drøftede om der bliver luftet ud i frikvarterne. Herudover blev mundbind drøftet,-  at det vil være 
naturligt, hvis forældre skal bære mundbind i skolens, SFOèns og klubbens bygninger.  

 
 
 
Referent/Dorte Wilms 


