
LILLEBJERG SKOLE 
 

Dagsorden til 

Skolebestyrelsesmøde 
 

 
 

Tirsdag d. 8. spetember 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) 
Jannie Svalberg (lærer, medarbejderrepræsentant) 
Tina Vigsø - TV (lærer, medarbejderrepræsentant) 

Afbud:  

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 
Ledelsen beklager den sene udsendelse af dagsordenen. 

1b G Godkendelse af referat Godkendt 

2a O Nyt fra formand 

17.20-18.20 

- Der har været en del forældrehenvendelser og ønsker på 
at få skemaer og klasse/gruppe-sammensætninger 
udleveret noget før. 
- Der er henvendelser på, at mundbind bruges til alle i 
samme klasse/gruppe, når man er på tur, så der ikke 
skelnes ved de 12 år, men på klasse/gruppe-tilhør. 

2b O Nyt fra ledelsen 

Ansættelser: Der er ansat en lærer og en pædagog til 
behandlingsafdelingen – Anna Karina og Mikkel, som starter 
1. okt. Derudover er der ansat to vikarer Lucas og (en ny) 
Nikolaj. 1. august startede Åse, Thomas, Tina og Martin – 
alle pædagoger. 
Re-visitationer: Specialskole-delen er i gang med at 
fastlægge datoerne fra slut-november til start februar. 
Rygning: Fra 1. august er hele Halsnæs Kommune røgfri 
arbejdsplads – det gælder både personale og elever, og det 
er egentlig gået fint. 
Udskolingen: Der har været udfordringer med pausetiden 
for udskolingen i opstartsfasen, så derfor har ledelsen og 
teamet i samarbejde (og med tilladelse fra centerchef) 
besluttet, at forkorte dagen frem til jul, således at 
skoledagen ikke indeholder pausetid. 
Kompetenceløft/lukkedage: Fredag d. 2. oktober og fredag 
d. 29. januar holdes der helt lukket på Lillebjerg Skole, da 
hele personalegruppen har kompetenceudvikling. Det 
meldes ud til alle forældre i denne uge. 
Corona-status: Der er for tiden flere fraværende 
medarbejdere, da forsigtighedsprincippet er gældende 
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Lejrskoler: Alle klasser og grupper tager afsted i det første 
halvår (inden 1. dec.).  
Kørselsordning: Fra 1. oktober overtager Finns 
Handicapbusser elev-kørsler til og fra Lillebjerg Skole fra 
Dan-Taxi. Informationer tilgår de berørte forældre i den 
kommende tid. 

2c O Nyt fra medarbejdere 

- Der er fremkommet en større ”vi”-følelse blandt 
personalet efter sammenlægningen. 
- Der har også været en (naturlig) uro i nye lokaler og ved 
sammenlægning af flere børn.  

3 O Igangværende projekter 18.20-19.00 Skolebestyrelses/princip-dag: 20. oktober kl. 16-20 

4 D Økonomi 19.00-19.15 

Lillebjerg Skoles økonomi er under pres på grund af øgede 
omkostninger ved Corona og flytning til lokaler, som ikke er 
helt klar til undervisning og SFO. Ledelsen er i dialog med 
skolecentret omkring dette. 

5 O Eventuelt 19.15-19.25  

6 D Afslutning 19.25-19.30  

 
Punkter til de kommende møder: 
 


