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SKOLEBESTYRELSESMØDE, LØGSTRUP SKOLE 
Mødedato: 16. januar 2020. kl. 17.00 til 19.00 

Mødested: HDS 

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: Linda Halbjerg Jakobsen, Anja Dahl Schiermer 

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

Fraværende/afbud: Jens Vad Brandhøj, Kenneth Georg Nyizsnyanszky 

Ud over kanten – skribent: Ad hoc 

 DAGSORDENPUNKT DAGSORDENTEKST BESLUTNING 

1.  

Godkendelse af dagsorden 

samt referat fra seneste 

møde 

Godkendelse af 
dagsorden og referat 

Dagsorden godkendt.  

Referat fra sidst er godkendt.  

2.  Nyt fra elevrådet Info fra elevrådet 
Har ikke haft elevrådsmøde siden sidst. Vigtigt at mediepolitikken tages op på næste 

elevrådsmøde.  

3.  Kommunikationspolitik Beslutning 
Udkast gennemgået, kommentarer skrives ind og sendes med referatet ud. Der vil 

være anledning til at kommentere på næste møde.  
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4.  Kostpolitik Beslutning 

Skoleboden: kommentar skrives ind og rettes til.   

Sund kost i hverdagen, dog undtagelser ved særlige lejligheder: fødselsdag, afslutning, 

bustur eller andet.  

Evaluering: skolebodsudvalget evaluerer i 1. og 3. kvartal. Inddragelse af elevråd.  

Endelig godkendelse på mødet i februar 

5.  Høring på kvalitetsrapport 
Udarbejdelse af 

høringssvar 

Høring og kommentar til kvalitetsrapporten.  

Gennemgå trivselsmåling på mellemtrinnet. 

Fokuspunkt: i forhold til mobning, Tal ordentligt til hinanden, mangfoldighed.  

Vi har gennemgået kvalitetsrapporten og drøftet steder hvor tallene vækker undring.  

6.  Økonomi 

Regnskab 2019  

Orientering om 

budget 2020 

Kort orientering.  

Budget 2020 kommer på næste møde: tirsdag den 18.februar 2020.  

7.  Skoleårets planlægning 

Indledende drøftelse 

af 

klassesammenlægni

nger? 

 

Der indstilles til at de tre 8. klasser sammenlægges til 2 klasser.  

Proces sættes i gang og løber hen over foråret frem mod sommerferien.  

Kommende 7. årgang 20/21 er 2x30(31). Overvejelse på at køre dem videre i 2 klasser 

og være stringent med at dele årgangen i 3 hold i halvdelen af timerne i de store fag. 

(I dette skoleår er årgangen delt på hold i de praksis-musiske fag).  

På februarmødet ser vi ind i timefordelingsplanen og beslutning om kommende 7. 

årgang  
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8.   Meddelelser 

Meddelelser fra: 

a) Formanden 
b) Skolens 

ledelse 
c) Medarbejder

e 
d) SFO og klub 
e) Andre 

Formanden: Bjerringbroskolerne har skrevet et åbent læserbrev om, hvorfor skal vi 

time-registrere i Viborg Kommune, når ikke alle kommuner skal. Skolebestyrelsen 

bakker op om forslaget.  

Skolechefen er fratrådt. Stillingen bliver slået op omkring sommerferien.  

9.  Punkter til næste gang 

Punkter til næste 

gang 

 

- Procedure ved indstillingsudvalg 

- Formandens årsberetning og årsmøde (Fælles drøftelse: - Afholdelse af årsmøde. 

Den gode ramme. Forslag: samarbejde m Borgerforening/børnehave om et 

arrangement. 

10.  Eventuelt  
Der har været holdt opstartsmøde i skolefestudvalget. Repræsentanter fra årgangene 

undtaget 3 klasser: Hvem er forældreråd i 9x,9y,4b? 

 


