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Skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 11. december 2019 – 17.00 til 20.00 

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 9x 

Medarbejderrepræsentanter: Linda Halbjerg Jakobsen, Jens Vad Brandhøj 

Ledelsesrepræsentanter: Heidi Frydendal, Helle Lisbeth Juul, Karsten Kloster (skoleleder og sekretær for 

skolebestyrelsen) 

Fraværende/afbud: Helle Juul 

Ud over kanten – skribent: Ad hoc 

 DAGSORDENPUNKT BESLUTNING 

1.  

Godkendelse af dagsorden 

samt referat fra seneste 

møde 

Referatet godkendt.  

Dagsorden godkendt.  

2.  Nyt fra elevrådet 

Elevrådet mener der flyder for meget papir ved siden af papirkurven, 

roder i fællesrummet osv. Derfor starter de en kampagne, hvor der 

sættes skilte op med opfordringer til at rydde op efter sig selv. 

Skiltene vil være positivt formuleret. 

Elevrådet har også arbejdet med evaluering af mediepolitikken, og 

har ændringsforslag. 

3.  
Evaluering af 

mediepolitikken 

Forslag fra elevrådet: Forsøgsperiode hvor 9. årgang ikke afleverer 

mobilen, men i stedet har den slukket i tasken. De har også forslag 

til, hvordan rettigheden kan håndhæves. Eleverne ønsker at der 

vises dem, den tillid at de godt kan administrere selv at opbevare 

deres mobil. Der kan komme nogle praktiske udfordringer ved at 

aflevere, hvis man skal gå tidligere eller andet. Eleverne mangler 

noget alternativt at lave i frikvartererne. Begyndende flere 

aktiviteter udendørs (fodbold). 

Alternative aktiviteter kalder på forskellige rekvisitter, ting der skal 

bruges.   

Medarbejdere udskolingen: Oplever udfordringer med at få 

mobilerne indsamlet i 8.+9. årg. I 7. årg. Opleves det anderledes, 



 

 

Side 2 af 3 

men de er også ”opdraget” til det. I nuværende aftale går der en 

forholdsvis stor del tid med administration, når politikken skal 

håndhæves.  

Det er vigtigt at være obs på at vores mediepolitik handler om 

meget mere end for og imod mobiltelefoner - Formålet med et 

medieprincip på Løgstrup Skole er at skabe en hverdag på Løgstrup 

Skole, præget af nærvær, samvær og deltagelse i sociale og 

inkluderende fællesskaber. 

Computer: Fin udvikling i forhold til lidt mindre brug. Dog stadig en 

udfordring at der let skiftes fra faglig/saglig brug over til spil.  

Udskolingsafdelingen har flere gange drøftet det gode frikvarter. Det 

arbejdes der videre i.  

Konklusion:  

Vi beslutter muligheden for en prøveperiode med for 8. og 9. årg, 

hvor 8.og 9. årgang ikke afleverer mobilen, men i stedet har den 

slukket i tasken. 

Dog vil vi lidt længere hen i skoleåret, før vi sætter i gang i 

prøveperioden. I mellemtiden vil vi gøre os umage med at etablere 

flere gode forslag til alternative aktiviteter.   

4.  

Udlån af lokaler. Alkohol og 

rygning ved brug af skolens 

lokaler. 

Rammer i forbindelse med udlån af skolens lokaler til 

skolearrangementer med forældre (med eller uden børn)    

Beslutning: 

Vi følger Viborg Kommunes politik: Skolerelaterede arrangementer, 

som afholdes på skolen, er røgfri og alkoholfri. 

Aftalen formidles i forbindelse med udlevering af nøglen.    

5.  

Definition af 

næsteformandsfunktion og 

andre funktioner 

Næstformands funktioner:  

Suppleant for formanden, hvis formanden har forfald. Deltager i 

udarbejdelse af dagsorden. Evt. deltagelse i dialogmøder. Evt. 

repræsentere ved dimissionsfesten. (Kritian) 

Kontaktperson skolefest:  

Initiativ- og tovholderfunktion – for at få skolefestudvalget skudt i 

gang. Tydeliggøre rammen (at ALLE børn er med til festen) (Kirsten)  

Indstillingsudvalg: Udvælges fra gang til gang.  

Repræsentant i hal-udvalget: Deltager i Løgstruphallens 

generalforsamling i januar. (Kenneth) 
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6.  
Opfølgning på sponsorering 

på Løgstrup Skole. 

Primær tekst: LØGSTRUP SKOLE 

Sekundær: reklametekst.  

Indskoling kommer med udspil til en trøje. Som vi udarbejder et 

princip på baggrund af.  

Vi drøftede: https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/sponsorering 

7.  
Opfølgning på National 

Trivselsmåling 

Rapporten gennemgået. 

Øjebliksbillede, bør holdes op med personalets daglige oplevelse af 

børnene i skolen. Både trivselsmæssigt og fagligt.  

Opmærksomhed i forhold til tolkning og oversættelse.  

8.  Meddelelser 

Formanden:  

• Opfølgning fra dialogmødet.  

• I næste skoleår skal der indberettes for alt fravær. Viborg 

Kommune har strammet op og siger at der skal registreres på 

timebasis.  

Ledelse: Står overfor nyt budgetår. Vi skal tidligt på foråret forholde 

os til hvilken indvirkning det kan få for næste års struktur.  

Kirsten: Skolefest 2/4 opstartsmøde den 7/1 kl. 17. 

 

9.  Punkter til næste gang 
1 eller 2 repræsentanter fra bestyrelsen i indstillingsudvalg fremadrettet.  

Skoleårets planlægning.  

10.  Eventuelt  

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/sponsorering

