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Skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 12. maj 2021. kl. 17.00 til 19.00 

Mødested: Teams  

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 9x, Lykke Søndergaard 9y 

Medarbejderrepræsentanter: Jens Vad, Frederik Nørkjær 

Ledelsesrepræsentanter: Helle Lisbeth Juul, Birgitte Pilgaard, Jimmi Svendsen og Karsten Kloster (skoleleder og sekretær for skolebestyrelsen) 

Fraværende/afbud:  

 

Ud over kanten – skribent: Birgitte Pilgaard 

 DAGSORDENPUNKT BESLUTNING 

1.  
Godkendelse af dagsorden samt 

referat fra seneste møde 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet  
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3.  Tilsyn v. skolebestyrelsen 
 

Skema:  Ønske om skarphed, konkrete emner som der skal være tilsyn omkring. 

Tre måneder inden (med mindre det presserende),  indkredses et emne og der beskrives, hvad man 

gerne vil vide noget om, informationer, tovholdere m.m.  

Husk: Justering af tilsyn, i forhold til ad-hoc-emner.  

Under tilsynet vil vi forholde os nysgerrigt til interessenters bud på gode løsninger. Hvilke handlinger 

kalder det på? Hvordan kan vi få mere af det der fungerer.  

Hvordan lever vores principper derude? 

Kristian finder et sted, hvor skemaet ligger, så det kan være et dynamisk dokument, hvor alle kan skrive 

emner på. 

Det vil være muligt at skrive sine overvejelser ind i dokumentet, så det kan drøftes i juni.  

4.  Tilsyn, skæld ud fri-skole Udsættes til når vi kan mødes fysisk. 

5.  Godkende valgfag 

På 7. og 8. årgang følger vi lovgivningen i forhold til valgfag.  

9. årgang- H/D og Musik i et halvt år, idræt, madkundskab og et fag som skal dækkes af vores nyansatte 

fra november.  

Eleverne bliver ligeledes præsenteret for ungdomskoletilbuddene. 

Godkendt af bestyrelsen. 

6.  Skoleårets planlægning 

Matematik- og dansklærere er meldt ud til forældrene. 

Opfordre lærerne til at lave en præsentation på Aula. 
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OBS: Vi skal have kigget på billeder på vores hjemmeside. 

7.  
Høring, budgetforslag til budget 

2022-2025 
Ingen tilføjelser/kommentarer. 

8.  Meddelelser 
Det går fremad med byggeplaner på legepladser. 

Tilgang af nye elever i det skoleår, 2 fra Ukraine og 3 fra Syrien. 

9.  Punkter til næste gang 
Tilsyn med UUV 
Det gode samarbejde mellem medarbejder og skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens kendskab til 
medarbejderne. 
Præsentation af skolebestrelsesmedlemmer til forældremøderne. 

10.  Evt. 
Dejligt at se, at der blev flaget, da alle elever kom tilbage i mandags. 
Kunne man plante nogle blomsterløg ved kys og kør. 
Beplantning ved legepladserne. 

 


