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Skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 20. januar 2021. kl. 17.00 til 19.00 

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 9x, Lykke Søndergaard 9y 

Medarbejderrepræsentanter: Jens Vad, Frederik Nørkjær 

Ledelsesrepræsentanter: Helle Lisbeth Juul, Birgitte Pilgaard, 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 

Elevrådet holdt møde om kostpolitik. Nyt møde i morgen. Direkte adspurgt synes de, at det kan være en god 

idé.  

Det kan være en god ide´at lave en oversættelse, så kostpolitikken bliver oversat til elevsprog, så budskaberne 

kommer ud til eleverne. 
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Kommende drøftelse er det gode frikvarter 

3.  Princip-arbejde. Vi laver en hurtig opdatering til sidst i mødet, men ellers udsætter vi principarbejdet. 

4.  Paragraf 16b 
 

Drøftelse af punktet:  

To-lærer-timer kan blive brugt til vikarløsninger.  

Det er ikke hensigten at flytte rundt med to-lærer timerne mellem afdelingerne. To-lærer-timerne bliver brugt 

på de enkelte årgange. 

Målet er at børnene får vikarer som er kendte fra afdelingen og ikke ukendte lærere fra en af de andre 

afdelinger. 

To-lærer-timerne bliver bl.a brugt til at lave mindre hold. 

De bliver brugt til at lave kurser for børn, som kan have brug for et fagligt løft. 

Afdelingerne er selvstyrende omkring vikardækningen og ekstra bemandning i form af to-lærer-timerne. 

5.  Skolefest 

Håndbog om skolefesten, som Kirsten ligger op på kontoret ved lejlighed. 

Forslag om en sensommerfest, grillfest inden sommerferien, kunne det være for de enkelte afdelinger? 

Løgstrups Skole holder 60 års jubilæum 1/8, som også skal markeres på et tidspunkt efter sommerferien. Vi 

følger Corona-udviklingen på de næste skolebestyrelsesmøder for at beslutte, om vi skal holde skolefesten eller 

ej. 

Skolefesten i marts er udsat. 

Karsten lægger noget ud på Aula. 

Kirsten lægger info ud på facebook. 
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6.  Tilsyn v. skolebestyrelsen 
 

Skole og forældre har udgivet en brochure som kan downloades som PDF. Den omhandler hvordan 

skolebestyrelsen fører tilsyn i skole og fritidsdelen. Karsten sender den ud til gennemlæsning og punktet 

drøftes på næste møde. 

 

7.  Samarbejde med 

forældreråd 

Udsættelse til vi kan mødes fysisk.  

Bestyrelsen skal holde møder med de nyvalgte råd i starten af skoleåret inden efterårsferien. 

Karsten orienterer herom inden vinterferien. 

8.  Corona-undervisningen 

Forskellige oplevelser/perspektiver er blevet drøftet.  

Der er blevet nævnt nogle udfordringer som vi skal have fokus på.  

 

9.  Meddelelser 

Ingen meddelelser fra formanden. 

Forflyttelse af to lærere. Vi skal i gan med næste skoleårs planlægning. 

Ingen meddelelser fra personalet. 

10.  Punkter til næste gang Godkendelse af årsberetning 

 


