
    
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

30. november 2021 
Mødested/lokale  

personalerummet 
 

Mødetidspunkt kl.  

18.30  
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Kirsten Thomsen, Rikke Sand Dalengaard, Lisbeth Vesterager, Maria Østervig Stefansen, Mikkel Terp 

Hansen, Simon Rosing, Kasper S. Toft-Laursen, Jan Møller Nørgaard, Nikolai 6.b, Johannes 7.b, Anna Grethe 

Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Susanne Søndergaard, Mette Volf Andersen, Sine Borbjerg Andreassen, 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

10 min Orientering Elevrådene 

- Status på koldt vand automater 

- Status på undersøgelse af lektiecafé 

Det lille elevråd: 

Har udvalgt et logo for elevrådet. Forslag til trivselsfremmende aktiviteter: 

venskabsklasser, ønske om julebagedyst m kager til salg i skolekøkken, ønske om 

skolebod. Toiletterne ønskes opfrisker/ mere rengøring, gul vest til gårdvagter, flere 

borde-bænkesæt i skolegården, lektiecafé: 4. klasserne synes bedst om ideen, i 5. og 6. 

er der ikke mange, der ønsker at bruge den. 

Det foreslås at søge om penge til madboder ved det nye politiske udvalg. Det er også 

sat på årshjulet på mødet i februar i skolebestyrelsen. Jan tager et udkast med til en 

ansøgning til mødet i januar 

Det store elevråd: 

Ole kempf (teknisk service) har indkøbt vandautomater til opsætning inden længe. De vil 

blive sat op i samarbejde med elevrådet. 

Der er i gennemsnit 4 i hver klasse i udskolingen, der ønsker at benytte en evt. 

kommende lektiecafé. 

Der er utilfredshed over, at eleverne bliver sat til at rydde op efter andre i 

skolekøkkenet. De foreslår, at der bliver krævet en form for bøde af de brugere, der 

ikke rydder op. 

   

70 min Orientering og 

drøftelse – vi 

laver gruppe-

drøftelser 

Skolens profil 

Oplæg v. Karen 

Hvorfor, hvad og hvordan arbejder vi med skolens pædagogiske grundlag og 

profil. 

 

Hvad er det vigtigske børnene møder i skolen?  

Som forberedelse til mødet vil vi gerne have, at I har tænkt over, hvad I mener, 

er det allervigtigste inden for den pædagogiske praksis, børnene møder i Vinding 

Skole. 

 

Karen gennemgik medarbejdernes proces med udarbejdelse af et pædagogisk grundlag 

for Vinding Skole. Grundlaget understøttes af Vejle Kommunes børne- og fællesskabssyn.  

Der blev herefter gennemført drøftelser i grupper, og hver gruppe gav deres vigtigste 

pointer videre til gruppen, der skal samle de pointer, der er givet fra pædagogisk lørdag 

og skolebestyrelsesmødet i et fælles pædagogisk grundlag. 

 

Næste skridt bliver for medarbejderne, at de på møderne i det kommende halve år skal 

arbejde videre med, hvordan det pædagogiske grundlag ser ud i den konkrete praksis, 

så det vil komme til at fungere som et kompas for vores arbejde på skolen. 

 

20 min Orientering  Arbejde med SFO og ny ledelsesstruktur 

Vanja fortæller 

 

  
  -   Vinding Skole   



Vanja er ny afdelingsleder for indskoling og SFO. Vanja kommer fra en lærerstilling på 

Kirkebakken Skole. 

 

Vanjas opgave er bl.a. at skabe helhed i indskoling og SFO. De to afdelinger arbejder ud 

fra samme pædagogiske grundlag. Med lærere og pædagoger, skole og SFO er der 

mulighed for at se rundt om det hele barn. 

Vi har ansat Trine fra 1. oktober, som er pædagog og som står for den daglige drift af 

SFO. Trine er bindeled mellem pædagoger og ledelse. Vanjas varetager den 

pædagogiske og faglige ledelse samt personaleledelsen af de to afdelinger. 

I øjeblikket arbejdes der på en handleplan for trivsel for pædagogerne, som Vanja i tæt 

samarbejde med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljø repræsentanten. Vanja fortalte 

kort om arbejdet med dette. 

 

5 min Orientering 

 

Styringsredskaber i skolen 

På kommende møde vil Karen fortælle om de styringsredskaber, skoleledelsen 

har inden for det pædagogiske, faglige og personalemæssige område. 

Som forberedelse til dette vil vi gerne vide, hvad Skolebestyrelsen særligt gerne 

vil vide noget om. 

 

Der er ønske om indsigt i evaluering af undervisning og den faglige standard.  

Om indsigt i ensartethed i undervisningen. Teamenes samarbejde og måden de tilgår 

deres arbejde på. Hvordan følger lederne op på kerneopgaven (læring dannelse og 

trivsel). 

 

10 min Orientering  Orientering fra Skolen 

 Arbejde med skolefest – den bliver holdt i Maj måned. Datoen udmeldes 

snarest. Og udsendes sammen med den overordnede kalender for resten af 

skoleåret. 

 Corona – ingen tilfælde blandt børn i øjeblikket. Der er ros til skolen for at 

håndtere corona på en effektiv måde. 

 Ansættelser - Vi har fået ansat en dygtig sekretær 1. januar efter Anne Møller. 

Anne havde sidste dag i dag. Navnet udmeldes snarest. 

 Vores gode teknisk service er nødt til at stoppe, så vi søger en ny. Der er 

samtaler den 13. december. Lisbeth deltager fra bestyrelsens side. 

 

5 min   Evt. 

Der var spørgsmål om SFO´s julehygge bliver bibeholdt. 

Juleværkstederne bibeholdes for børnene i SFO og så er der forældrekaffe udenfor fra 

16-16.30, hvor der også vil være luciaoptog. 

 

   

 


