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                        Den 27. sep. 2021 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 27. september 2021 

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

o Der er inviteret og lavet aftaler med forskellige lokale politikere til kaffemøder, særligt i forhold 
til bygninger og trafikforhold 

o Der er kommet nye lamper i fodgængerfeltet ved Grønnevej, så lysforholdene er forbedret. 
o Der indkaldes kommunalt til nyt projekt om sikre skoleveje. 
o Renoveringen af den nye kreative faglokaler bliver desværre senere færdige end forventet. 

 
 
2. Kort orientering  
Eleverne 

o Fokus på at gøre madudvalget fra Bistrup og Nør mere økologisk og vegansk. Elevrådet finder 
forslag til udvidet sortiment. 

o Fokus på toiletforhold. Ønsker renere og flere toiletforhold 
o Mad og måltidspolitik. Vil gerne have mulighed for at udvide med mulighed for sukkeholdige 

produkter ved nogle lejligheder  
 
Formanden 

o  
 
Pædagogerne 

o  Der er igen tilbud om mad i SFO og Klub hver dag. 
 
Lærerne 

o Uge 39 er naturfagsuge. Temaet er biodiversitet. 
 
Ledelsen 

o Indskrivningsmøde for nye 0. klasseselever afholdes 1. november 
o Affaldssortering. Besøg på Kongevejens skole d. 4/10 med elevrådsrepræsentanter, og opstart 

på HU derefter.  
o Ansættelse af Klub- og SFO-leder. Der er fundet en ny SFO- og Klubleder pr. 1. nov. 
o Skolebestyrelsesvalg. Valgprocessen starter til marts. Processen skal være afsluttet til maj. 

 
 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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3. Årsplan for skolebestyrelsen skoleåret 21-22  
o Nye temaer: Reklamer, Undgå skæld ud (relationskompetence), Seksualundervisning 
o Lektiepolitik (temperaturmåling i forhold til omfang af lektiemængde) 
o Kontaktforældremøde kan lægges sammen med et punkt om skolebestyrelsesvalg 

 
4. Forslag til afkortning af skoledagen 

o Muligheden for at forkorte skoledagens længde blev drøftet.  
o Det blev drøftet hvordan bevægelsen fortsat bliver afviklet til trods for at skoledagen forkortes 
o Elevrådet undersøger elevernes oplevelse af bevægelse i undervisningen. Hvordan styrkes 

bevægelsen i undervisningen? 
o Udskolingen kan møde kl. 9 

 
5. Ferieplan 2022/23 

o Skolebestyrelsen foreslår at flytte to dage i forhold til forvaltningens ferieplan. Skoledagene 
flyttes fra skolestart august til december. Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 8. 
august. Juleferien starter onsdag d. 21. december til og med mandag d. 2. december, med første 
skoledag tirsdag d. 3. januar.  

 
6. Kontaktforældremøde den 28. oktober 

o Oplæg ved Søren Østergaard om børn og unges brug af sociale medier. Oplægget er for alle 
forældre på Hummeltofteskolen, og stiller skarpt på unges brug af sociale medier i skolen og i 
fritiden. 

o Invitation til kontaktforældrene om dialogmøde med bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker input fra 
kontaktforældrene. 

 
 
 
Referent/Peter Bjerregaard 
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