
 

    
  

Emne: Skolebestyrelse  
   
Mødedato: 

9. januar 2018 
Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Signe Pasquel, Bent Erik Larsen, Brian S J Larsen, Michael Hørup Møller, Karin Madelung, Kirsten 

Thomsen, Mette Overgaard, Jytte Duvald, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen. Thomas 6.a,  

Fraværende: Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Frederikke 7.a, 

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 10 min Orient. Nyt fra elevrådene 

Det lille elevråd har arbejdet med legepladsen. De har lavet en ”Masterplan” med alle de 

bedste idéer til skolegården. Thomas fremlagde den til Skolebestyrelsen. 

 

3 10 min Orient.  Nyt fra skolen 

- Status på processen med skolegården. Elevrådet har arbejdet videre med ideer 

fra klasserne og har sendt forslag videre til Lederteamet og Skolebestyrelsen. 

Karen arbejder videre med faglærere og pædagoger med henblik på at få ideer 

til læringselementer i skolegården. 

- Vi søger en ny lærer til Makerlab og sløjd. I januar får vi givet kursus til så mange 

som muligt inde i huset.  

- Skolen har præsenteret nogle af vores idéer ved et arrangement om resiliens for 

ansatte i Vejle, hvilket første til god omtale og gode kontakter internt i 

kommunen.  

- I januar skal nogle elever bidrage til en bog om, hvordan man kan arbejde for de 

17 Verdensmål for bare en 50ér. Vi er glade over at få lov til at bidrage til disse 

ting. 

- Dick går på pension pr. 1. marts. 

 

4 15 min Drøft. Formandskabet  

Vi skal træffe beslutning vedr. ny formand til Skolebestyrelsen for resten af 

skoleåret. 

Karen skriver formandsopgaverne ned til kommende møde, og vi fordeler de forskellige 

opgaver imellem forældrerepræsentanterne i det sidste halve år. 

Formand: Kirsten 

Dagsordener sammen med Karen: Kirsten  

Translokationstale: Signe 

Legepladsudvalg: Kirsten 

 
5 5 min Orient. Principper til årshjulet 

Klassedannelse, Brug af forældreintra og Elevfritagelse underskrives.  

(Signe har renskrevet de to sidste) 

Anti mobbe strategi underskrives. 

Udsættes til kommende møde 

  
6 30 min Drøft+ 

beslut  
Valg til Skolebestyrelsen 

Opstillingsmøde er den 25. april 2018 

Vi gennemgår valgforordningen og drøfter, hvordan vi skal gribe valget an. 

Valgforordningen blev gennemgået. 

  
  -   Vinding Skole   



Fortsættere i 2 år: Ditte, Michael, Kirsten og Brian 

Der skal endnu tre forældrevalgte medlemmer og mindst to suppleanter. 

 
7 15 min  Drøft. Arrangement for forældrene 

Vi drøfter idéer til fælles arrangement for forældrene og sender i udvalg 

Vi undersøger mulighederne Ann Elisabeth Knudsen, Sofie Münster og Jens Andersen. 

Desuden undersøges evt. eliteidrætsudøvere. Under alle omstændigheder skal vi sørge for 

et skole-relevant oplæg. 

Lederne engagerer en foredragsholder. 

Derudover præsenterer skolen sine indsatsområder, og de fire blivende 

forældrerepræsentanter fortæller om deres motivation for bestyrelsesarbejdet og 

forventninger om Skolebestyrelsens fortsatte arbejde. 

 
8 10 min Orient. Budget 2017 

Budget og foreløbigt resultat for 2017 gennemgås 

Det ser ud til at skolen går ud med et lille overskud, der kan benyttes til kommende 

legeplads. Vi vil til legepladsen også søge legater til hjælp med finansieringen.  

Resultatet for 2017 gennemgås på kommende møde. 

 
9 10 min Orient. Fra landsmødet 

Kort fra vores deltagere på landsmødet. Referat udsendt af Signe 

Der skal arbejdes med robuste børn og samarbejde i foreningen. Der bliver talt meget om 

flugt fra Folkeskolen. Skole of forældre har lavet en undersøgelse af forældrenes valg, der 

viser at prioriteten for skolevalg er trivsel, faglighed og lokalområde i den rækkefølge. 

Skole og forældre støtter bestyrelsesarbejdet på mange måder – blandt andet med 

konsulenthjælp og kurser. Drøftelse af digitale kompetencer. Der var desuden drøftelse af 

små kontra store skolers kvalitet og drøftelse om skolebestyrelsens beføjelse i forhold til 

ansættelse af skoleleder.  

 
10 10 min Orient. Evt. 

Herunder nyhedsbrev:  

Information om skolebestyrelsesvalget. Legeplads. Dick går på pension. 

Signe deltager i samtalerne for ny Makerlab-/ sløjdlærer. 

Drøftelse af mail om udlånscomputere. Skolen har omkring 70 computere i udlån. 

Drøftelse af om mailens formuleringer var på kanten. Mailen til forældrene har hjulpet 

nogle computere, der ikke var i brug, tilbage igen. På et kommende møde sættes et punkt 

om retningslinjer for udlån af computere.  

På kommende møde ser vi på en oversigt over de manglende principper. 

 
    

 


