
 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Tid: tirsdag d. 2. juni 2020, kl. 19.00-21.00                                                                    

Sted: LUC     
Deltagere: Britta Bang, Peter Sørensen, Tine Hjort, Annette Bendtsen, Pernille K. Grouleff, 

Lise Smetana, Jesper Rosenlind, Søren Mørch Sørensen 

Afbud. Vivi Kjærgård, Lene Fruelund  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af sidste møde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

 

3. Nyt fra ledelse:       

a. Nedlukning og genåbning. 

Skolefest d. 13. marts blev aflyst og umiddelbart derefter blev al undervisning 

og fremmøde indstillet. Dermed blev planlagte aktiviteter som mødestedsfest 

med STU Aarhus og emneuger ikke afviklet, ligesom vores årlige 

sommerudflugt med eleverne ikke kan lade sig gøre. Delvis genåbning med 

3 elever i STU5 pr. 20. april, som efter godkendelse af handleplan gradvist 

førte frem til nærmest fuld åbning pr. mandag d. 18. maj.  

Handleplanen omfatter særlige retningslinjer for rengøring, hygiejne, afstand, 

transport, udendørs undervisning og meget mere. Eleverne er skærmet på 

eget hold, i egne lokaler, med egen indgang, og med adgang til egne 

afgrænsede udendørsarealer.  

Kantinen er kun åben for medarbejders afhentning af elevernes frokost.  

Fortsat fokus på afstand og hygiejne.  

 

b. Status elever & nyt skoleår. 

8 afgangselever – 30 fortsætter. Pt. 12 nye elever til næste skole, hvor vi 

således for nuværende bliver 42 elever. Erfaringsmæssigt kommer der dog 

sandsynligvis et par stykker eller flere i sidste øjeblik.  

Planlægning af det nye skoleår er i fuld gang med overleveringer fra 

afgivende skoler, besøg osv. Hold og teamdannelser forventes også at 

komme på plads inden for kort tid, hvorefter mere detaljeret planlægning af 

næste skoleår kan iværksættes ift. årsplan, valgfag, emneuger, traditioner 

mm.     

 

c. Dimissionsfest d. 24. juni. 



 

 

 

 

 

 

Festen afvikles under overholdelse af sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer og med eleverne grupperet med deres pårørende. Efter kort 

fælles velkomst fordeles elever og pårørende i de enkelte klasser. 

 

4. Tema: Undervisning under Corona vilkår & delvis genåbning v/Pernille, Annette og 

Lise S.  

Alle teams har løbende taget kontakt til eleverne, med tilbud om ”fjern-undervisning” 

i den form og omfang, det var muligt. Der har været mange gode tiltag med såvel 

virtuelle undervisningsforløb, forskellige opgaver leveret i postkassen, tlf. 

opringninger og opslag i de lukkede Facebook grupper mm.  

 

Tilbuddene har været konkret udarbejdet af de enkelte teams og kontaktpersoner 

og målrettet alle elever. Dog er oplevelsen og behovet for de enkelte elever meget 

forskellige, og fra forældrerepræsentation i bestyrelsen bemærkes det, at ikke alle 

elever oplevede at blive informeret og havde mulighed for at få del i tilbuddene.    

Genåbningen har været under overholdelse af mange sundhedsfaglige 

retningslinjer og betydet, at der kun meget forsigtig er blevet øget i antallet af 

fremmødte elever. De få elever som blev del af første fase af genåbningen har 

således profiteret godt af den høje normering som har givet mulighed for at 

planlægge og afvikle en undervisning som der under normale omstændigheder ikke 

kan lade sig gøre. En positiv oplevelse for såvel eleverne som medarbejdere, som 

kan tage vigtige læringspointer og inspiration med til kommende undervisning.   

   

5. Kommende møder.      

22. september, 1. december.                                         

 

6. Evt.  

Med henvisning til bestyrelsesmødet i december 2019 hvor brugen af Facebook og 

muligheden for at finde alternativer ift. inddragelse af og orientering til pårørende 

blev drøftet, efterspørges en status. 

 Der har ikke været fulgt op på dette, og det aftales derfor at punktet sættes på 

dagsorden d. 22. september 2020.  

Det blev samtidig diskuteret om, hvorvidt LUC overholdeler GDPR lovgivningen i 

forhold til benyttelse af lukkede Facebook grupper. 

 


