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                        Den 25. april 2022 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 4. april 2022 

 
 
Til stede: Dorte Wilms, Merete Valentin, Bodil Wesenberg Lauridsen, Camilla Stræde, Morten Per 
Jørgensen, Mette Nymand, Thomas Saks, Lotte Risom, Irene Maegaard, Ingrid Skjerbæk Rolskov, Carl 
Løvenkjær-Knudtzon og Peter Bjerregaard 
 
Ikke til stede: Lotte Skou Hansen og Mette Bang Wilken 
 
  
1. Eventuelt,  
Fortsat fokus på oprydning af skolens udeområderefter. Efter påskeferien fortsætter oprydningen og 
klasserne afholder grønne dage hvor skolens område såes med frø indsamlet i uge 39.  
 
 
2. Kort orientering  

 
Eleverne 

o Ikke noget nyt 
 
Formanden 

o Skoledialogmøde. Tema var kommunes bygninger og vedligeholdelse. Intet konkret i forhold til 
Hummeltofteskolen. Skolebestyrelsen retter henvendelse til politikerne i forhold til, at 
Hummeltofteskolen ikke fremgår af kommunenes udbygningsplaner.  

o Dialogmøde om det specialiserede område. Målsætning om at almenskolerne skal inkludere 
flest mulige elever. Nye initiativer er Mellemformer og tilbageslusning til almenområdet fra det 
specialiserede område.  

 
Pædagogerne 

o Merete Vallentin er ansat som ny leder for SFO. Majbørn kommer på besøg tirsdag d. 5. april og 
starter 2. maj. Der kommer 4 nye 0. klasser næste skoleår. Dejligt at det er muligt at lave flere 
aktiviteter med børnene efter Corona. 

 
Lærerne 

o Næste års fagfordeling er i fuld gang. Der har været afholdt skolebal for både mellemtrin og 
udskoling, som begge var en stor succes. 
 

 
Ledelsen 

o Fortsat fokus på udvikling af seksualundervisning, med særligt fokus på kønsidentitet. 
 
 
 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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3. Forældresamarbejde og Relationskompetence v/Merete 
 

Merete orienterer om, hvordan skolen arbejder med det gode forældresamarbjede og udviklingen 
af relationskompetencen hos lærere og pædagoger.  

 
 

4. Skolebestyrelsesvalg v/ PBJ og DW 

Gennemsynslisten/kandidatlisten ligger på skolens kontor til gennemlæsning og opskrivning indtil 

1/5-22. Interesserede kandidater til skolebestyrelsen kan henvende sig til kontoret, og se om de står 

på gennemsynslisten, og samtidig oplyse at de ønsker at opstille til valget.  

Nuværende forældre kan skrive til kontoret via AULA eller komme fysisk forbi kontoret. Nye 

forældre kan skrive til skolens mail: hummeltofte@ltk.dk eller komme fysisk forbi kontoret. 

Der afholdes valgmøde onsdag d. 20. april kl. 17:00, hvor det er muligt at høre mere om 

skolebestyrelsesarbejdet fra den nuværende skolebestyrelse, og det vil desuden være muligt at 

sætte ord på ens eget kandidatur. 

Onsdag d. 4. maj kl. 17:00 afholdes fredsvalg for kandidater som står på kandidatlisten. 

 
 
 
Referent/Peter Bjerregaard  
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