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                         Den 22. april 2021 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
22. april  

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

• Der er planlagt møde i trafiksikkerhedsrådet den 18. maj. Hummeltofteskolens 
skolebestyrelse ønsker øget fokus på trafik omkring skolen. 

 
 
2. Kort orientering: 
Formanden orienterede om: 

• At der har været afholdt møde mellem skolebestyrelsesformændene vedrørende de 
kommunale trafikprojekter 

• Ansættelse af ny skoleleder – der blev ønsket tillykke til Dorte 
Lærerne orienterede om: 

• At fagfordelingen er i fuld gang  

• At afskeden med Bente gik godt 

• At retningslinjer ang. Covid-19 gør hverdagen anderledes 
Eleverne orienterede om 

• At elevrådet ønsker at lave en analyse af Bistrup&Nøhr. Eleverne ønsker økologiske og 
veganske alternativer. 

• At eleverne oplever de mange platforme (Aula, EasyIQ og Teams) som forvirrende og 
efterspørger om informationerne kan samles på en platform. 

• At der er kommet en ny ungekoordinator i kommunen.  
 

Ledelsen havde ikke yderligere punkter til orientering. 
 
 
3.  Planlægning af kommende skoleår 

• Hummeltofteskolen skal ansættelse 6 lærere, dette skyldes pensioneringer og barselsorlov. 

• Hummeltofteskolens pædagogiske indsatsområder i kommende skoleår er lektionsstudier, 
læringssamtaler, relationskompetence, teknologi forståelse, fremstillingsformer og det gode 
forældresamarbejde.  
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4. Byggeri 

• Da faget ”håndværk & design” har fået en mere central placering, og er blevet en del af 
folkeskolens bundne prøver, skal faglokalet udbygges, så det lever op til bekendtgørelsen. 
Udbygningen af faglokalet sker i forlængelse af sløjd i stueetagen i A-bygningen, i det 
kommende skoleår. 

• Billedkunstlokalet flyttes ligeledes over i stueetagen i A-bygning. 

• Der etableres i stedet 3 klasselokaler på 1. sal i Elmehuset 

• Hele projektet er pt. sat lidt på pause, men planen er, at de tre klasselokaler i Elmehuset 
etableres i sommerferien.  

• Det blev drøftet om, vi kan disponere over den gamle ”Pedelbolig”. Der er desværre ikke 
kommet nogen positiv tilbagemelding, vi går igen i dialog med forvaltningen. 

• Der bliver spurgt ind til en eventuel udnyttelse af lofterne. Dette er ikke i spil, men det blev 
drøftet om de nyrestaurerede musikskolelokaler eventuelt kan inddrages på 
Hummeltofteskolen, hvis der kommer et nyt musikskolehus. 

• Det blev drøftet, hvordan vi kan aktivere lokalpolitikerne inden kommende kommunalvalg. 
Vi tager det op som punkt til næste møde. Muligheden for at lave kaffemøder med 
lokalpolitikere blev forslået.  

• Affaldssortering – der vil iværksættes affaldssortering i alle klasseværelser fra næste skoleår, 
elevråd vil blive inddraget som en aktiv part i implementeringen.  

• Fliseprojektet foran Elmehuset er færdigt. 
 
5. Corona 

Der blev redegjort for regeringens genåbningstiltag, herunder: 

• Udeundervisning for 5-8. klasse, hvor det er muligt. Udeundervisningen skal understøtte 
faget formål. 

• 0.-4. kl. er i skole på de samme vilkår, som nu. 

• 9. klasse er i skole på samme vilkår, som nu men med fokus på eksamen og årskarakter. 

• Retningslinjer for lokal nedlukning. Vi ligger i Sorgenfri sogn og vil blive lukket ned ved 
smittespredning i sognet. Hvis dette skulle ske vil informationen til forældrene komme på 
sms og aula. 

• Der vil fortsat blive tilbudt testning til eleverne fra 12 år, 2 gange om ugen. Skulle en elev 
blive testet positiv med en kviktest, bliver tilbudt en PCR-test og herefter sendt hjem.  Hvis 
PCR-testen er positiv går smitteopsporingen i gang. Ved to positive kviktest hos to elever i en 
klasse, bliver hele klassen sendt hjem.  

• SFO/klub - børnene er fortsat klasseopdelt. Nye ”1.maj grupper” fordeles med to på skolen 
og en i SFO.  

• Der blev spurgt ind til, hvordan der tages afsked med 3. klasserne i SFO`en. Dette sker i 
Elmehuset. Der blev givet udtryk for, at nogle børn havde et ønske om at sige farvel til 
voksne i de andre huse.  

• Der bliver spurgt til koloni på Trygge. Det er stadig uvist om dette kan afvikles. De 
nuværende restriktioner giver ikke mulighed for det. 

• Lejrskoler vil blive prioriteret i næste skoleår. 

• Der blev spurgt indtil sociale arrangementer, vi følger restriktionerne, som ikke på 
nuværende tidspunkt giver mulighed for dette i skole/SFO- regi. 

Referent/Rasmus Langager 
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