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Skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 20. april 2021. kl. 17.00 til 18.30 

Deltagere: 

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

Elevrådsmøde i morgen. 

Hvad med sidste skoledag, retningslinjerne hvordan er de?? Der er ikke ønske om en flagallé. 

Løgstrup Skole vil markere det i samarbejde med afgangseleverne. Sidste skoledag mandag d. 21/6 
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Dimission d. 24/6-21 

3.  Tilsyn v. skolebestyrelsen 
 

Udsat til næste møde 

4.  
Skoleårets planlægning 

(timetalfordeling) 

Prioritering af engelskfaget: 

Opbakning til at hæve timetallet i engelsk i indskolingen.  

Forslag om, at det er den understøttende undervisning man tager fra i stedet for dansk. 

Bekymring for at det bliver den understøttende undervisning, som skal levere timer, da der er nogle 

elever, som kan have gavn af dette fag. 

Beslutning om, at vi tager den halve time fra den understøttende undervisning. 

Den praktiske og legende dimension tænkes ind i forsøgsordningen. 

Valgfag: 

Er blevet obligatoriske prøvefag på 7. og 8.årgang. 

H/D, musik og madkundskab er fagene på begge årgange. 

Tanken er, at valgfagene skal være en bred vifte. 

På 9.årgang er det ikke prøvefag. De lærere som her skal undervise, kan komme med forslag til, hvilke 

fag, de vil undervise i f.x: Musik-samspil, Værkstedsfag, Boldspil/idræt,  

Forslag til valgfagsemner fra skolebestyrelsen: 

Bruge ungdomsudd./mercantec, Naturvidenskab for sjov, Matematik for meget øvede. 
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Spørge 8.årgang om imput til hvad der kunne være relevant/spændende. 

Se på lærernes kompetencer og sætte dem i spil. 

Karsten kommer med bud på valgfag på næste møde, som bestyrelsen formelt godkender. 

5. / 
Høring, budgetforslag til 

budget 2022-2025 

Til orientering sendes Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til budget 2022-2025 i høring i 

perioden den 29. april – 13. maj 2021.  

Bestyrelser, MED-udvalg samt handicapråd og ungdomsråd har herefter mulighed for at komme med 

kommentarer til forslaget til budgettet. Høringssvarene vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets 

endelige behandling af forslaget, inden det fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik 

på behandling på budgetseminaret den 30. august 2021 

6.  Sygefravær 
Gennemgang af sygefravær. Lave tal. Faldende grundet corona. 

Vi er fortsat undersøgende på, hvad fraværet skyldes. 

7.  Meddelelser 

Skolens ledelse: Fremtidens Skole – midler. Stor pulje, som har uvis udmøntning. Giver fordringer om 

ordentlighed 

Politisk beslutning om at understøtte den vigende demografi. Løgstrup Skole har et vigende børnetal. 

Demografipulje, vi er i tænkeboks vedr. om vi søger eller ikke. Savner nogle klare udmeldinger fra 

forvaltningen, at det bliver gjort mere transparent. Solidariske i forhold til andre skoler, der kan have 

mere brug for pengene. 

Eva reklamerede for en skole og forældrehjemmeside, hvor man skolebestyrelsen kan hente en 

masse inspiration. 

8.  Punkter til næste gang 
- Tilsyn, skæld ud fri-skole v. Eva 
- Godkende valgfag 
- Skoleårets planlægning  
- (timetalfordeling, ringetider, UUV) 
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- Høring/budget 22 

 


