
LILLEBJERG SKOLE 
 

Referat fra  
Skolebestyrelsesmøde 

 

 
 

Tirsdag d. 26. november 2019 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 og JA 

Ordstyrer: HE 

Referent: JL 

Inviterede:  

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

Pkt.   Emne/Indhold Tid Notater 

  Rundvisning 17.15-17.35 På Lillebjerg Skole 

1a G Godkendelse af dagsorden 
17.35-17.40 

Godkendt 

1b G Godkendelse af referat Ingen kommentarer 

2a O Nyt fra formand 

17.40-18.00 

LI har taget kontakt til Skole & Forældre, og der besluttes, at 
skolebestyrelsesmedlemmerne på Lillebjerg Skole meldes 
ind. 

2b O Nyt fra ledelsen 

- Rebecca Buchmann har trukket sig fra skolebestyrelsen, da 
hendes barn er skiftet skole. 
- Centerchef for BUL (Børn, unge og læring) Henrik Reumert 
er stoppet i Halsnæs Kommune pr. dags dato. 
- Flytteproces er sat i plan, men udfordringerne med 
ventilationsanlæggene kan bremse indflytningsdagen.  
- Der er pr. 1. januar 2020 ansat en pædagog til 
indskolingen. Der var desværre ikke de helt rigtige ansøgere 
til den ledige lærerstilling i udskolingen. Derfor slås 
stillingen op igen efter nytår. 

2c O Nyt fra medarbejdere 

- Der er fornyligt været fælles MED-dag for et samlet MED-
udvalg. 
- Indskolingen har været på lejrtur til Lalandia og 
udskolingen har været på Stevns.  

2d O Nyt fra elevrådet 
- Elevrådet skal startes op i den kommende måned med 
medlemmer fra mellemtrins- og udskolingselever. 

3 O Igangværende projekter 18.00-18.15 

- Aula er startet op, og det fungerer umiddelbart for de 
fleste, men vi laver en ”indflytningsaften”, hvor der 
opsættes en lille bod med ”Aula-hjælp” 
- Byggeprojektet fylder meget i hverdagen og vi nærmer os 
flyttedagene 2.-3. januar, hvor alle børn er blevet anmodet 
om at kunne blive hjemme. 

4 D Økonomi 18.15-18.30 
- Økonomien i 2019 ser ud til at kunne bære indkøb af nye 
elev-møbler, medarbejder-møbler, gardiner, måtter og 
indretning af mødelokaler m.m. 
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- 2020-budgettet laves i starten af januar og præsenteres 
derefter i skolebestyrelsen. 

5 D+B Principper 18.30-19.00 

Bruttolisten tilføjes:  
- Princip om lejrtur/udflugter/ture 
- Ordensregler omkring rygning og indtagelse euforiserende 
stoffer. 
- Mad/sukkerpolitik 

6 D 
Sociale 
arrangementer/årshjul 

19.00-19.15 
Housewarming/Nytårskur tirsdag d. 21. januar kl. 16.00-
17.30. Der inviteres alle elever, forældre, medarbejdere, 
borgmester, udvalgsformand m.fl. 

7 O Eventuelt 19.15-19.25  

8 D Afslutning 19.25-19.30 Referat oplæst og godkendt 

 
Punkter til de kommende møder: 
Planlægning af ”Store-princip”-dag (husk at udsende bilag) 


