Skolebestyrelse
Tirsdag den 15. marts 2022
17.00 – 19.30

Deltagere:
Forældre

Ulrik Lyng Vestergaard (ULV), Formand
Janani Thayan (JT)
Hanne Nielsen (HN)

Susie Mogensen (SM)
Rebecca Abl Jørgensen (RAJ),
Næstformand
Gry Frommelt Henckel (GFH)

Medarbejdere

Ester Seiersen (ES)

Tove Willumsen (TW)

Elever

Alma de Cros Dich (ACD)

Signe Kirstein Lundum Jensen (SLJ)

Ledelse

Jakob Holme Prag (JP)

Lars Kramers (LK)

Suppleanter

Betegnelser i dagsorden betyder:
(O) - Orientering
(D) – Drøftelse
(B) – Beslutning
(T) – Tilsyn
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Dagsordenspunkter
1

Formalia
Tid: 17.00-17.05

Referat
ULV

1.1: Fraværende: HN - Gry deltager online.
Elevrådsrepræsentanter ikke meldt afbud.
1.2: dagsorden og referat godkendt.

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden og referat
2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.15
2.1
2.2
2.3
2.4

3

4

5

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

Regnskab 2021 og Budget 2022
Tid: 17.15-17.55

Arbejdsgrupper –
Udeområder/Madordning
Tid: 17.55-18.30
Trafikpolitik
Tid: 18.30-18.45

JP/
JS

Alle

JP

6

Skolehjemsamarbejdet jf. 1.12-mødet
Tid: 18.45 – 19.05

alle

7

Sygefravær jf. 1.12-mødet
Tid: 19.05 – 19.20

alle

2.1: elevrådet ikke repræsenteret
2.2: Personalet
2.3: Det er vigtigt at skolen har fokus på, at der ikke
forgår udskamning af evt. russiske børn.
Der udtrykkes bekymring for den store mængde børn,
der er kommet ind på 5. årgang.
Lars og Tove orienterer om, at der er stort fokus på at
indskrive i et tempo, så klassekulturen kan følge med
og der kan tages godt imod nye. Vi kan som skole som
udgangspunkt ikke sige nej.
2.4: Der efterspørges om bestyrelsen vil indgå i en
dialog med andre bestyrelser ift. at gå i dialog omkring
bekymringen for den nuværende
budgettildelingsmodel. Det deltager Ulrik gerne i.
Jakob orienterer om, at årsplanlægningen er i gang og
at der er den løbende uge vil tages fat om
teamdannelsen for det kommende år. Først for berørte
medarbejdere og derefter for alle.
Når alt er på plads, vil der komme gradvise
udmeldinger til børn og forældre.
Johan deltager og orienterer.
Der efterspørges noter og regnskabsbemærkninger til
gennemgangen. Johan medsender ved udsendelse af
referatet.
Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor og giver
udtryk for, at det ikke giver mening af skolen lokalt
står med udgiften for specialklasser.
Bestyrelsen stiller sig undrende overfor (men håber
på) at det relativt lave budgettet på
skolefrokostordningen kan holde. Johan argumenterer
med optimering af betalingssystem mm.
Budgettet er godkendt.
Fra referatet 21.2.22:
Arbejdsgrupperne skal arbejde med bud på processen
frem mod en helhedsplan. Hvad er visionen i
udeområderne og på madordningen?
Drøftelse af behovet for en trafikpolitik på
Lisbjergskolen.
Fra referatet 21.2.22:
Hvad er det helt overordnet vi skal have af
forventninger til hinanden i skolehjemsamarbejdet?
Der er flere forskellige perspektiver i bestyrelsen.
Punktet udskudt fra 21.2
JP fremlægger aktuelle fraværsstatistikker samt
skolens håndtering af elevfravær og
medarbejderfravær.
Drøftelse af fremlagte.
Jakob fremlægger data fra LIS
(ledelsesinformationssystem)
Vi har fokus på fravær, fraværsregistrering og
opfølgning. Fremmøde er en vigtig indikator generelt
for skolen.
Fraværet er steget meget, mestendels grundet COVID19.
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8

Bestyrelsesvalg forår 2022
Tid: 19.05 – 19.20

9

Kommende møder
Tid: 19.20-19.25

Alle

Evt.
Tid: 19.25-19.30

Alle

10

____________________
Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

JP

Ved 10 procent ulovligt fravær vil forældre blive
informeret og ved 15% ulovligt fravær SKAL der
underrettes og socialforvaltningen skal indstille til at
der trækkes i børneungeydelsen.
Skolen forsøger at arbejde forebyggende på, at der
ikke er børn der ender med at få for meget fravær
grænsende til skoleværing.
Der drøftes forskellige muligheder og bl.a. drøftes
muligheder for virtuel undervisning eller
hjemmeundervisning.
Seneste ordinære valg var i 2020, hvorfor der er valg i
år. Forældrerepræsentanter valg i 2018 er på valg.
Hvem er det?
Elevrepræsentanter forlader Lisbjergskolen til sommer.
Skolen finder ny fra elevrådet.
Medarbejderrepræsentanter er på valg hvert år.
Skolen finder næste skoleårs repræsentanter i foråret
2022.
JP står for valgets gennemførsel i foråret 2022 jf.
bestyrelsens Information om bestyrelsesvalg – se
bilag.
Punkt 4, 5, 6 på til næste gang.
Bestyrelsen vil gerne have et tilsynspunkt omkring
skolens arbejde med Mellemformer det kommende
skoleår. Det er en spændende udviklingsproces, som
de gerne vil være på siden af.

____________________
Rebecca Abl Jørgensen
Næstformand

____________________

Susie Mogensen
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____________________
Janani Thayan

____________________
Alma de Cros Dich

___________________

Hanne Nielsen

____________________

___________________

Signe K. Lundum Jensen

____________________
Ester Seiersen

____________________
Tove Willumsen
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