
 

 

______________________________________________________________ 
Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum 

 Tlf. 45284200     Mail: Hummeltofte@ltk.dk   www.hummeltofteskolen.dk 

                               
                                         

Den 25.6. 2021 

 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

15. juni kl. 17-20 i skolens personalerum 
 
Til stede: Thomas Saks, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Morten Per 
Jørgensen, Mette Nymand, Camilla Stræde, Bente Kjøgx, Sebastian Røysland Maltby, Liv Volder 
Andersen, Lotte Risom, Mette Bang Wilkens, Dorte Wilms, Dorthe Reedtz og Rasmus Langager 
 
 

1. Eventuelt  
Der blev fremlagt et forslag om at opsøge kaffemøder op til kommunalvalget med 
lokalpolitikkere: Emner kunne være trafik, vedligeholdes af bygninger o.l. Punktet tages op til 
næste møde i august med fastsættelse af personer til opgaven.  

 
 

2. Kort orientering  
 

Eleverne:   Information fra sidste fælleselevrådsmøde.  
Kommunen har udarbejdet ny ungdomsstrategi for LTK på bagrund af dialogmødet. 
Ungdomskolen har modtaget støtte til nye projekter. 
Der skal vælges repræsentanter til DSE samt til fælleselvrådet. HU bidrager traditionelt med 
for- og næstformand. 
Det er blevet vedtaget, at gruppeordningen kan deltage i elevrådsmøderne. 
Nye repræsentanter kan deltage i ”Danske Skole Elever`s” spørgeskema samt kursus i 
august. 
Elevrådet har udarbejdet en ny strategi til mere elevrådsinddragelse – Elevrådet 
videresender strategien til ledelsen. Det blev drøftet om processen vedrørende valg af 
elevrådsrepræsentanter i klassen kan optimeres.  
Madordningskomiteen undersøger, gennem skolen, om det er muligt for ”Birstup & Nør” at 
udbyde retter, der er økologiske og vegetariske. 
Evaluering af elevrådets arbejde som padlet, den gemmes til inspiration til næste skoleår. 

Formanden: 
-Intet nyt 

Pædagogerne: 
Tiden går med at forberede sommerferieugerne. Alle er hårdt spændt for efter dette meget 
hårde skoleår.  
Det går godt med 1. maj børnene.  
Der er planlagt koloni på Tryggehvile. Det bliver årgangsinddelt, således at der tilbydes tre 
hytteture, en for hver årgang. 

Lærerne: 
Eksamen er vel overstået. 
Mange er i gang med at planlægge det kommende skoleår, hvor alle glæder sig til og håber 
på et ”normalt” skoleår uden restriktioner. 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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Ledelsen: 
Det blev drøftet, hvad de sidste lempelser pr 14. juni skal have af betydning.  
I respekt for ikke at skulle sende alt for mange i isolation op til ferien, så holder alle skoler i 
LTK fast i de strukturer og skemaer, som er gældende nu. Ligeledes holder vi fast i den 
nuværende planlægning for 9. kl. sidste skoledag. Alle skoler i kommunen har i fællesskab 
sat rammerne for 9. klasse sidste skoledag.  
SFO- og klubleder - det har ikke været muligt for ansættelsesudvalget at indkalde nogen til 
samtale, da feltet ikke havde de fornødne kriterier, vi ledte efter. Stillingen vil blive 
genopslået til august. 
Det nye ledelsesteam på hovedskolen er blevet ansat. En forøget ledelsestid til skolen bliver 
udmøntet i, at vi har to afdelingsledere med undervisningsopgaver, foruden den nye 
viceleder og skoleleder.  
 

 
 

3. Høringssvar  
Forslag til ændringer af skoledistrikter og klassedannelse 
 
Elevprognosen viser, at der på Virum Skole forventes 15 elever mere end skolens kapacitet. 
Det foreslås derfor, at skoledistrikterne for Virum Skole og Hummeltofteskolen ændres, så 
der i 2022 tilføres 15 elever til Hummeltofteskolens distrikt. 
 
Det oplyses, at selvom der er virkelig mange børn i området, er vi på vej mod en ugunstig 
elevtildeling, hvis ikke vi ændrer den nuværende tildeling. Vi ønsker at opretholde 4 spor i 22/23.  
Forslaget indebærer også at klassekvotienten skal sættes op fra 23 til 24 ved klassedannelse, dette 
blev problematiseret. Skolebestyrelsen udformer og sender høringssvaret senest 21.6.2021. 
 

4. Omskrivning af mad og måltidspolitikken 
Elevrådet ønsker en omskrivning af ”Mad og drikke ved festlige lejligheder”. 
Der foreslås en omskrivning af formuleringen i politikken. Forslaget går på, sukkerholder ting ved 
særlige lejligheder accepteres. Dermed kan eks. en tur og juleafslutning komme ind under særlige 
lejligheder. Ændringsforslaget blev vedtaget, MEN det blev præciseret, at der ikke skal ikke være 
den store opblødning af præmissen for vores nuværende mad- og måltidspolitikken. 
Omskrivningen fremlægges i personalegruppen. 
 
 
 
 

Referent/Rasmus Langager  
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