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                         Den 22. februar 2021 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
22. februar  

 
Til stede: Bente Kjøgx, Thomas Saks, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Laursen, Bodil Wesenberg 
Lauritzen, Mette Nymand, Morten Per Jørgensen, Camilla Stræde, Sebastian Røysland Maltby, Lotte 
Risom, Liv Volde Andersen, Mette Bang Wilken 
Dorte Reedtz og Dorte Wilms 
 
  
1. Eventuelt (5 min) 

• Uroen på Lyngby station blev drøftet, det har ikke tråde til Hu 
 
2. Kort orientering: 
Formanden 

o Skolerådets formand er pt sygemeldt, arbejdet i skoleåret er pt på pause 
Lærerne 

o De små er i skole, og dette er gået godt. De er rykket fagligt, hvilket er meget positivt. 
Trivselsarbejdet prioriteres højest på nuværende tidspunkt. Børnene er glade for at se hinanden. 
Vi afventer regeringens udmelding med hensyn til mellemtrinnet og udskolingen. Det har givet 
ro til eleverne, at det er afklaret hvilke fag, de skal til eksamen i.  

Eleverne 
o Der er afholdt elevrådsmøde. Følgende emner optager elevrådet: 

▪ Madordningen og mulighed for økologiske alternativer 
▪ synliggørelse af elevinddragelse i forhold til fjernundervisning.  
▪ Mad og måltidspolitik.  
▪ Evaluering  

Ledelsen  
o Byggeprojektet af Håndværk/Design – lokalet og billedkunstlokalet er gået i gang. Lærerne 

inddrages i processen.  Toiletbyggeriet er, til stor glæde, færdigt.  Fagfordeling er så småt gået i 
gang, samt arbejdet med modtagelsen af 1. maj børn. 

 
3.  Budget  

• Skolens løn- og driftsbudget er afsluttet for 2020, regnskabet blev fremlagt af Susanne Seemann, 
skolens administrative leder og godkendt af skolebestyrelsen. 

• Budgettet viste et mindre overskuddet, dette vil gå til løft at folkeskolens sårbare elever og 
opgradering af legepladsen i SFO og klub, samt lejrskoler og aktiviteter der kan understøtte 
elevernes trivsel. 

 

• Forslaget til budget 2021 blev fremlagt af Susanne Seemann, og godkendt af skolebestyrelsen.   
 

• Det blev drøftet hvilke konsekvenserne små klassekonsekvenser har for skolens økonomi.  
 

  
 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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4. Mobbepolitik  
Bente Kjøgx indledte punktet og Irene Maegaard fremlage skolens reviderede mobbepolitik, som er 
blevet gennemskrevet i forhold til ny viden og nye indsatser.   
Intentionen er, at vi er en mobbefri skole, men vi siger ikke, at vi er det. Opstår der situationer, hvor en 
elev føler sig mobbet, går vi aktivt ind i forhold til vores handleplan. Bestyrelsen kommenterede 
mobbestrategien, ændringerne bliver skrevet ind og politikken godkendt. 
 

 
 
5. Timefordelingsplan  
I forbindelse med forberedelse af den kommende fagfordeling gennemgik Dorte Wilms 
Hummeltofteskolens forslag til timefordelingsplanen. Skolebestyrelsen godkendt timefordelingsplanen 

 
6. Corona  
Status vedrørende genåbning af skolen ved Dorte Wilms, Bente Kjøgx, Dorthe Reedtz  

• Vi har fået glade og kåde børn tilbage til skolen 

• Langt de fleste børn har været gode til at blive afleveret. 

• Vi afventer regeringens udmelding vedrørende genåbningen.  

• Vi har løbende blik for, om vi kan lave tiltag, der kan understøtte elevernes trivsel og 
motivation. 

• Elevrådet har netop evalueret og er kommet frem til følgende 
o Kamera på er godt 
o Det vil være rart, hvis dagens program gives i forvejen 
o Eleverne ønsker mere fysisk aktivitet – væk fra skærmen   
o Tilstedeværelse af læreren på Teams,  
o Eleverne ønsker flere sociale aktiviteter 

 
 
7. Personlige  

• Vi skal ansættelse 5 lærere i det kommende skoleår 
 

Referent/Dorte Wilms 
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