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Referat fra skolebestyrelsesmøde, Løgstrup Skole 
Mødedato: 23. april 2020. kl. 17.30 til 19.00 

Mødested: Skype - https://meet.lync.com/viborgdk/kkl/091PDK14 

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: Jens Vad, (sfo-medarbejderrepræsentant er til valg…) 

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

Fraværende/afbud: Signe, Helle Juul, og Tobias 

Ud over kanten – skribent: Ad hoc 

 DAGSORDENPUNKT BESLUTNING 

1.  
Godkendelse af dagsorden samt 

referat fra seneste møde 

Dagsorden: Vi beslutter hen ad vejen, om nogle punkter udsættes til et ”ikke-skype-møde”.  

Dagsorden godkendt.  

Referat godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet  

3.  
Status på genåbning af Løgstrup 

Skole. 

Nedlukning grundet Covid-19 på kort tid.  

Fagfordeling var netop startet op.  

Rettede på kort tid fjernundervisning til. Efter påske delvist opstart: Fjernundervisning optimeret ved 

daglig virtuel kontakt/undervisning (lærer-elev + elev-elev) for at styrke den relationelle sociale dimension.  

https://meet.lync.com/viborgdk/kkl/091PDK14
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Pædagog og lærer koblet på gruppe af særlig sårbare børn. Fysiske aktiviteter.  

 

Forældreperspektiv: 9. kl. forældre savner information om skype-møder + fagligt indhold.  

Kunne være godt, hvis eleverne ”møder” deres lærer ved hver timestart.  

Godt at information om opgaver er samlet i ét dokument.  

Ikke meget undervisning i kontakten.  

Opmærksom på at alle elever deltager.  

 

Åbning for 0.- 5. årgang: Vand, sæbe og sprit. Gode børn, der følger anvisninger fra såvel 

sundhedsstyrelsen som deres lærere og pædagoger giver.  

Gode lærere, som giver og har givet den hele armen for at være klar til opstart samt få hverdagen til at 

køre. Det forløber generelt rigtig godt med må justeringer hen ad vejen, efterhånden som vi bliver klogere.  

 

Vi følger op i forhold til brug af håndsprit, skal kun anvendes, hvis eleverne er ude og ikke i nærheden af 

håndvask.  

 

Forældreperspektiv: Rosende ord til personalet – imødekommende smilende venlige overfor forældre og 

børn. Kanon start.  

Forældrene oplever at få glade børn hjem. Dejligt.  

Hyppig håndvask er hård ved hænderne.  

 

Personalemæssigt hænger det lige sammen, alle er i spil. Ingen sygemeldinger, det er stærkt. I tilfælde af 

sygemelding vil lærere fra 6. – 9. kl. blive kaldt ind som vikar.  

4.  
Skoleårets planlægning. 
Timefordelingsplan 

4 udmeldinger fra 6b. Årgangen er hermed under 56 elever, fordelt 29 og 25. Lærerteamet inddrages i 

forhold til om der kan være noget positivt at hente i at gøre dem lige stor.  

Fagfordelingsmøder i kommende uge.  

Valgfag bestemmes derefter.  

7. årgang: Musik, HDS og madkundskab godkendt til valgfag.  
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8. årgang fortsætter de fag, der er startet op i dette skoleår.  

9. årgang: Fagfordelingen kommer til at bestemme, hvad vi udbyder.  

KK skriver ud til bestyrelsen for godkendelse af valgfag.  

5.  

Forberedelse af 
forældremøderne efter 
sommerferien. 
Videopræsentation 

Vi drøftede indhold til en video.  

Evt. forskelligt indhold til de tre afdelinger.  

Overskrifter i evt. fælles tråd på AULA.  

Henriette starter en tråd op med word-dokument, hvor overskrifter og idéer samles. På et møde senere 

drøfter vi mere detaljeret, hvad vi vil sige. Manuskript.  

6.  Kostpolitikken Udsættes til vi mødes på fysisk møde.  

7.  Det videre principarbejde 
Vi vil kigge på Princip for forældresamtaler og 

Ordenspolitik.  

8.  Procedure ved indstillingsudvalg Udsættes til vi holder et fysisk møde.  

9.  Årsmøde 
Årsberetning er sendt ud.  

Udgået grundet Covid-19 

10.  Meddelelser 

Formanden: Skolestrukturdebat udsat til en gang efter ferien.  

Skole og forældre opfordrer til tæt kontakt mellem bestyrelse og skoleledelse under Coronaen.  

Meget har været drift, men skolen kan altid brug opbakning for de beslutninger der bliver truffet.  

Ledelsen: Tilrettede retningslinjer for sikker åbning af skolen er sendt ud i dag.  

Ros til forældrene for at eleverne møder ind godt forberedt til opstarten. Klar til corona-vilkår i skolen.   

Optaget af skolens genåbning for eleverne, samt som arbejdsplads. 3 medarbejdere i risikogruppe, 

arbejder helt eller delvist hjemmefra. Aftaler truffet i dialog. Hverdagen hænger stadigvæk sammen.  

Optaget af skoleårets planlægning. 

SFO/klub: Optaget af genåbning også her. Vigende børnetal.  

11.  Punkter til næste gang 
- Hvordan håndterer vi ueninghed (nok ikke egnet punkt til et skype-møde...) 
- Godkende valgfag (endnu ikke ikke et udspil) 

12.  Eventuelt Intet  

 


