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Skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 10. juni 2020. kl. 17.00 til 19.30 (Håber alle kan blive en halvtime ekstra 

Mødested: Madkundskabslokalet 

Deltagere: 

Forældrerepræsentanter: Henriette Nordentoft Bolt, Kristian Bang Sørensen, Eva Regitze Tousgaard, Signe Giandrup Pedersen, Kirsten Gaardsdal, 

Kenneth Georg Nyizsnyanszky, Henrik Søndergaard Ludvigsen (formand) 

Elevrepræsentanter: Karl Frederik 8b, Tobias Nørskov Thomsen 9x 

Medarbejderrepræsentanter: Jens Vad, (sfo-medarbejderrepræsentant er til valg…) 

Ledelsesrepræsentanter: Helle Lisbeth Juul, Karsten Kloster (skoleleder og sekretær for skolebestyrelsen) 

Fraværende/afbud: 

Ud over kanten – skribent: Ad hoc 

 DAGSORDENPUNKT BESLUTNING 

1.  
Godkendelse af dagsorden samt referat fra 

seneste møde 
Ikke kommentarer til referat. 

2.  Nyt fra elevrådet 

Ikke nyt fra elevrådet.  

Det er dejligt igen at kunne bruge mobiltelefoner i udskolingen. 

Skoledagen føles længere – skal lige vænne sig til at komme i gang igen. 
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8. årgang er lagt sammen til to klasser. 

3.  Status på genåbning 

Sidste skoledag 9. årg den 22.6 

Dimission den 25.6. Dimission holdes ad to omgange – en gang for hver klasse. 

Bestyrelsen vil gerne orienteres om lokale læringer på Løgstrup Skole. 

4.  Planlægning af næste skoleår Orientering om skoleårets planlægning. Herunder om valgfag. Valgfag blev godkendt. 

5.  Skolebestyrelsen 20/21 

Vi ruller fra mandag til torsdag. 

Tidspunkt kl 17-19. 

6.  Forberedelse af forældremøderne efter 
sommerferien. Videopræsentation 

Udskudt. 

7.  Kostpolitikken Kostpolitikken tages med til næste personalemøde til videre kvalificering. 

8.  Evaluering af Mediepolitikken 

Hvordan skal 2.0 se ud. Kan vi fortsætte med 1.0. hvordan kan vi komme videre med en 2.0. 

Skal vi inddrage i implementeringen (derfor gør vi) i: 

-elevråd 

-fritid – klub og sfo 

-de tre afdelinger 

Karsten går videre til afdelingerne og beder om: ”derfor gør vi” ud i praksis. På baggrund af 

eventuelle knaster tages princippet op til revidering. 

9.  Meddelelser 
d) Frederik er kommet i gang – nyansat fra 1. juni. Line bliver fremover 

medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. SFO går med i LæseSpot til næste år. 
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10.  Punkter til næste gang 

- Årshjul 20/21 

- Præsentation af skolebestyrelsen. Alle medlemmer præsenterer sig. 
- Tale ”princip for forældresamarbejde” i gang. 

- Kostpolitik (september) 
- Mediepolitik (august) 

- Princip for forældresamarbejde 

- Ordenspolitik 

11.  Eventuelt 

Møde i formandsskabet – forberede næste skolebestyrelsesmøde 

Hvordan kan vi få billeder og navne gjort tydeligere for voksne. 

Opfølgning på synliggørelse af skolebestyrelsen. 

 


