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                        Den 24. august 2021 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 18. august 2021 

 
Til stede: Dorte Wilms, Bodil Wesenberg Lauritzen, Thomas Saks, Lotte Skou Hansen, Mette Nymand, 
Morten Per Jørgensen, Camilla Stræde, Irene Maegaard og Peter Bjerregaard 
 
Ikke til stede: Lotte Risom og Mette Bang Wilken 
  
1. Eventuelt,  

o Kort præsentation af skolens nye viceskoleleder, Peter Bjerregaard. 
 

o Da skolen skal i gang med affaldssortering, er der i sommerferien blevet opført et skur til dette i 
skolegården. Skuret er placeret så eleverne sikkert kan tilgå dette. 

 
o Det blev drøftet, at det tager tid fra undervisningen når eleverne bliver testet for Covid 19. 

 
o Det blev drøftet om eleverne på mellemtrinnet kan opbevare deres computere på skolen. 

Ledelsen følger op om det er muligt. 
 

o Der blev efterspurgt eftermiddagsmad i SFO. 
 
 
2. Kort orientering  
Eleverne 

o Der er endnu ikke valgt ny elevrådsformand og næstformand, elevrådsvalg er i gang i de 
forskellige klasser. 

 
Formanden 

o Formanden deltager i 0. årgangs forældremøde og fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen 
 
Pædagogerne 

o Rasmus Langager er konstitueret SFO- og Klubleder.  
o Der laves nyt stillingsopslag til den ledige lederstilling i næste måned.  

 
Lærerne 

o Det har været en god opstart af skoleåret.  
o Lærerne havde nogle gode faglige dage i ugen inden eleverne mødte i skole.  
o Opstart af mellemform som nyt pædagogisk tilbud med mere fleksible rammer 

 
Ledelsen 

o Opstart af skoleår med både fagligt og socialt fokus. 
o Fokus på lektionsstudier i matematik og fremstillingsformer i dansk 
o Dejligt at kunne samle eleverne igen og se dem lege i skolegården 
o Det nye ledelsesteam arbejder med rollefordeling 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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o Fortsat fokus på den digitale strategi 
 
3. Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen 

o Skolebestyrelsen drøftede rammerne for møderne, hvordan indholdet på møderne bedst muligt 
afspejler forældrenes perspektiv, samt hvilken form som skaber den bedste energi på møderne. 

o Der blev drøftet temaer til skolebestyrelsens årsplan. 
 

 
4. Årsplan for skolebestyrelsen skoleåret 21-22 

o Ledelsen laver udkast til hvor temaerne kan placeres i årsplanen 
 
 
5. Arbejdsgrupper/udvalg 

o Listen over udvalg og medlemmer blev revideret 
 
6. Rundvisning toiletter, musiklokale, de nye klasselokaler i Elmehuset og omklædning 

o De nye og istandsatte lokaler blev vist frem. Generelt stor tilfredshed med de nye rammer. 
Fortsat fokus på forbedring af skolens toiletforhold. 
 
 

7. Kaffemøder  
o Udvalget møder og drøfter den gode dialog med politikerne. 

 
 
Referent/Peter Bjerregaard 

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

