
    
  

Emne: Skolebestyrelse  
  

  
Mødedato   
31. august 2017 

Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Signe Pasquel, Michael Hørup Møller, Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Bent Erik Larsen, Karin Madelung, 

Mette Overgaarrd, Jytte Duvald, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen.  

Fraværende: Brian S J Larsen, Michael Pedersen, Kirsten Thomsen, 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

75 85 80 33  

  

 

    
1  5 min  Beslut.  Godkendelse af referat fra forrige møde  

Godkendt 

 
2  20 min Orient. Velkommen til et nyt skoleår 

Orientering om bl.a. overgange mellem afdelinger, jubilæum 6.-8. september, 

praksis omkring mobiltelefoner, lejrskoler og starten af det nye skoleår. 

Orientering om mødet med byplanlæggerne vedr. trafiksituationen. 

Oxford samt 4. og 6. årgang har lavet mobilfri skoledag, hvor børnene ikke har deres 

telefoner i timerne og det lille frikvarter. Målet er at øge koncentration, nærvær og 

relationerne.  

Vi er stadig i gang med handleplanen mod mobning.  

Skolen har fået en side på Facebook, der ligger mange gode opslag allerede.  

Jubilæet står for døren med tema ”leg og læring” og afholdes 6. – 8. sept. 

5. og 8. årgange planlægger lejrskoler i henholdsvis Skagen og Slesvig. Der bedes om 

kostpenge til lejrskolerne. Det skal meldes ud til forældrene så hurtigt som muligt. 

Ros til arbejdet med overgange mellem afdelingerne. 

På mødet om trafikken var der en god dialog. Der blev vendt mange idéer og muligheder 

for forbedring af trafiksituationen omkring skolen. Der foretages nu trafiktælling på 

Vindingvej, og teknisk afdeling og politikerne arbejder videre med ideerne. Bent Erik følger 

op på arbejdet.  

 
3 10 min Orient. Nyt fra elevrådene 

De nye elevrådsrepræsentanter fortæller kort om, hvordan de er kommet i gang 

med arbejdet i elevrådene. 

Elevrådene var desværre ikke repræsenteret. 

 
4 60 min Drøft. Forventninger til bestyrelsens arbejde i 2017 – 2018 

Drøftelse af forventninger, forretningsorden, årshjul, tidspunkt for møderne mm. 

 

Forretningsordenen er sidst tilrettet i marts 2015.  

Vi retter sætningen om offentliggørelse af dagsordenen til at den lægges på forældreintra. 

 

På årshjulet sætter vi: 

Inspirationsmaterialet til kontaktforældrene opdateres. 

Aftaler vedr. forældremøder skal laves i maj/juni. 

Vi skal arbejde med at få ny legeplads – fondsansøgninger – skolen kontakter andre 

skoler, der har modtaget fondspenge til legeplads. 

  
  -   Vinding Skole   



Signe laver en oversigt over principperne og en ramme for revidering af principperne. 

 

Vi ønsker i kommende skoleår at lægge vægten på drøftelse af de større linjer og forsøger 

at undgå at ”falde i” med sager, der ikke er på dagsordenen. Det er vigtigt, at alle er 

godt forberedt. 

Forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper til fx udarbejdelser af principper og 

tilrettelæggelse af drøftelser. 

Opstramning af dagsordener og referater. 

Vi afslutter hvert møde med at enes om nogle af punkterne til kommende møde, så vi 

allerede er i gang med forberedelsen.  

Det er vigtigt, at der holdes god mødedisciplin, så vi kan nå det, vi gerne vil. 

 
5 10 min Beslut. Deltagelse i forældremøder 

Skal skolebestyrelsen deltage i forældremøder/forældrearrangementer i år?  

Hvis ja, med hvilket tema og budskaber? 

Det er ikke aktuelt. 

Michael, Karin og Ditte laver café på torsdag til åbent hus. 

 
6 10 min Beslut. Deltagelse i Skole og Forældres årsmøde 17. - 18. nov. 

repræsentant fra Vinding Skole til årsmødet udvælges. Fredag kl. 16. til lørdag aften 

Signe og Ditte vil gerne deltage. Til kommende møde får Kirsten og Brian også budet. 

 
7 5 min  Evt. 

Michael har trukket sig ud af bestyrelsen.  

Baneudvalget i VSF ønsker et vederlag for skolens brug af kunststofbanen. 

Der har været rigtigt mange lus sidste skoleår. Vi spørger sundhedsplejersken om 

kampagne. 

 
   Punkter til en kommende dagsorden: 

- Signe giver overblik over principper 

- 21. århundredes kompetencer 

- Skolegården – sponsorer til legeplads – Michael undersøger samlet database 

- Status på kunstbanen 

- Status på trafiksituationen 

 

 

 


