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Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 17.15-19.30 på Bøgebjerggård, industrivej 17 

 

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:  

Ordstyrer: LI 

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 Godkendt 

2a O Nyt fra formand 

17.20-17.45 

Intet nyt 

2b O Nyt fra ledelsen 

Ansættelser: 
Der er ansat 1 lærer (pr. 1.marts) og 3 pædagoger (2 stk. pr 
1. april og 1 stk. pr. 1. maj). 
Skoleårets planlægning: 
Ledelsen er så småt i gang med de første grundsten i 
forhold til økonomitildeling, antal elever og ansatte. 

2c O Nyt fra medarbejdere 

Læringsfestival: 
Lærerne tager afsted 4.-5.-marts på Læringsfestival i 
BellaCentret, hvor fagligheden, men også det sociale kan 
plejes og udfordres. 
SFO: 
Der er gang i planer for den fremtidige SFO for at optimere 
og opkvalificere tiden før og efter skolegang. 
Re-visiteringer: 
Møderne omkring re-visiteringer af elever til kommende år 
har fyldt meget i den seneste tid. Især med skrivning af 
statusudtalelse. 
MUS: 
Personalet er til medarbejder-udviklings-samtaler for tiden. 
Både MF og AS deltager i disse. 
ABC: 
Lillebjerg Skoles håndbog (Q&A) er i gang med at blive lavet 
af medarbejderne og ledelse.  

3 O Igangværende projekter 17.45-18.25 

Flytning 
MF deltager d. 4/3 på et møde med ledere fra 
ejendomsafdelingen og skoleafdelingen for at få klarlagt, 
om flytningen kan finde sted efter påske. 
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LSTU-2020 (Ledelse,- Skole, og Team-Udvikling) 
Et storstilet udviklings/samlings-projekt, som er startet op 
med ledelsesgruppen siden 1. dec. 

4 O Ændring af SFO-lukketider 18.25-18.30 

Politisk er der taget en beslutning om en mere decentral 
åbningstid i de enkelte SFO’er. Derfor har Lillebjerg Skole 
søgt om en ny åbningstid mandag-torsdag fra kl. 6.00-16.30 
og fredag fra kl. 6.00-16.00. 
Der er enighed i skolebestyrelsen om ansøgningen.  

5 D Økonomi 18.30-18.50 
Den overordnede økonomi ser fornuftig ud. 
Fordelingen af økonomi til materialer og drift er i proces. 

6 D Principper 18.50-19.15 Udskydes til næste møde 

7 O Eventuelt 19.15-19.25 Mødestruktur for skolebestyrelsesmøder for det 
indeværende år anbefales også til kommende skoleår. En 
arbejdsdag/fredag eftermiddag kunne også indtænkes. 

8 D Afslutning 19.25-19.30 Næste møde 21. april 

 
Punkter til de kommende møder: 
 


