
LILLEBJERG SKOLE 
 

Dagsorden til 

Skolebestyrelsesmøde 
 

 
 

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17.15-19.30 på Lillebjerg Skole, Birkevej 10 

 

Deltagere: Mikael Frederiksen - MF (skoleleder) 
Jannik Larsen - JL (administrativ leder) 
Heidi Ptak - HE (forældrerepræsentant, mellemtrinnet) 
Janne Andresén-Nielsen - JA (forældrerepræsentant, indskolingen) 
Line Holmen - LI (forældrerepræsentant, mellemtrinnet) 
Susy Ewers - SE (forældrerepræsentant, behandlingen) 
Linnea Koefoed - LK (lærer, medarbejderrepræsentant) 
Tina Vigsø - TV (lærer, medarbejderrepræsentant) 

Afbud: LK 

Ordstyrer: MF 

Referent: JL 

Inviterede:  

Dagsorden:                                                                                                 O = Orientering, D = Drøftelse, G = Godkendelse, B = Bilag  

Pkt.   Emne/Indhold Tid Notater 

1a G Godkendelse af dagsorden 
17.15-17.20 

Godkendt 

1b G Godkendelse af referat Ingen bemærkninger 

2a O Nyt fra formand 

17.20-18.00 

 

2b O Nyt fra ledelsen 

Ansættelser: 
Ansøgningsproces til ledig pædagogstilling er i gang med 
samtaler i kommende uge. 
Revisiteringsperiode: 
PPR og ledelsen har været i gang med at finde 
Definition på Lillebjerg Skole: 
Der er gang i dialogen mellem de kommunale centre i 
forhold til at definere tilbuddet på  
Fordeling af timer mellem specialskole og behandling: 
Der er to medarbejdere, der ”overføres” fra specialskole-
delen til behandlings-delen. 
Kompetenceløft: 
Der vil næste år være to lukkedage, da hele personalet skal 
have fælles kursus. 
Fælles regler: 
På et ekstraordinært MED-udvalgs-møde blev der vedtaget 
nogle foreløbige regler, som efterfølgende skal revideres i 
Pædagogisk udvalg og i skolebestyrelsen. 
Forældremøder: 
Der planlægges med forældremøder for henholdsvis 
specialskole-delen (tirsdag d. 25. august) og behandlings-
delen (tirsdag d. 1. september), hvor der startes med en 
fælles seance med ledelse, skolebestyrelse, læse-og UUV-
vejleder, inden afdelingerne efterfølgende holder hver 
deres møde. 
Forældre/sommer-skriv: 
Sendes ud til alle forældre efter weekenden med 
informationer om teamsammensætning og klasseinddeling. 
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2c O Nyt fra medarbejdere 

Skoleårets planlægning: 
Fagfordelingsmøde tirsdag d. 9. juni gav mange svar på hele 
næste års aktiviteter og skolens fusionsproces. 
Bl.a. indføres der supervision til alle teams, 
teamudviklingsforløb med eksterne konsulenter og fælles 
kompetenceløft. 
Evaluering på Corona-tid: 
Der har været ret interessante og gode erfaringer i forhold 
til at være i mindre grupper og mere udendørs. Der har 
generelt været færre konflikter, og meget mindre inaktivitet 
hos eleverne. 

3 O Igangværende projekter 18.00-19.00 

Flytning: 
Byggeriet er ved at være færdiggjort, så indflytninger sker i 
løbet af de næste måneder, så der opstartes 10. august. 
Sommer-SFO holdes på Birkevej. 

4 D Økonomi 19.00-19.15 Udskudt til næste møde 

5 O Eventuelt 19.15-19.25 Ferie i udlandet: 
Som andre steder, så skal man holde 2 ugers karantæne 
efterfølgende, hvis man i sommerferien holder ferie.  
Eftermiddagsmøde i skolebestyrelsen: 
Med indhold i forhold til principper og ordensregler 
Vikardækning: 
Der er forespørgsel på, hvorfor der for tiden har været 
meget vikardækning på mellemtrinnet? Ledelsen følger op 
på det, men der har været ekstraordinært mange 
fraværende i den sidste uge. 

6 D Afslutning 19.25-19.30  

 
Punkter til de kommende møder: 
Principper i forhold til digital dannelse 
Madpolitik 
Rygning 
Ordensregler 
 


