
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

23. januar 2019 
Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Kirsten Thomsen, Brian S J Larsen, Jan Møller Nørgaard, Maria Balle Glismand, Susanne Søndergaard, 

Lene Borup, Astrid 6.b, Silje 8.a, Mikkel Terp Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Michael Hørup Møller, Maria Østervig Stefansen, Signe Erbs Nørholm, Nanna Skaarup Andersen 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

 10 min Orient. Nyt fra elevrådene 

Astrid og Silje fortæller om, hvad der sker i elevrådene.  

 

Det lille elevråd har lavet forslag til forskellige ting, som de skal arbejde videre med. Fx 

ønske om vandautomat, forbedringer på wc´erne og en skolefest. 

Det store elevråd har lavet Mammut turnering, som skal i gang nu. I julen solgte 

elevrådet risengrød, det taler de om at gentage med fastelavnsboller i februar. Desuden 

er de i færd med at planlægge en trivselsdag for Oxford. 

De to elevrepræsentanter fortalte desuden resten af skolebestyrelsen lidt om, hvordan de 

arbejder i elevrådene. 

 

 30 min Orient. Oxford 

En præsentation af arbejdet og livet i udskolingsafdelingen. V. Mikkel. 

 

Mikkel fortalte om arbejdet i Oxford og vi fik en kort rundvisning. 

På kommende møde præsenteres en af de andre afdelinger. 

 
 30 min Drøft 

og 

beslut. 

Høring:  

Drøftelse og vedtagelse af høringssvar ud fra forslag til et samlet høringssvar på de 

to høringer: 

 Høring vedr. prioritering af 9,9 mio. kr. pulje 

 Høring vedr. budgetudfordringer 2019 

 

Susanne gennemgik forslaget til høringssvar. 

Svaret blev rettet til og godkendt, se herunder. 

 
 10 min Drøft. Oplæg fra Lars Jespersen 

refleksions vedr. Lars Jespersens indlæg fra kurset. 
Hvad fik vi ud af det? 
 
Skolebestyrelsen havde generelt et positivt indtryk. Lars Jespersen havde valg 
meget relevante og brugbare informationer. Det var konkret og håndgribeligt. 
Vingstedkurset gav os de brede og mere overordnede rammer, og de to aftener 
supplerede hinanden godt. 
Forslag om, at vi kan invitere Lars Jespersen ud igen om to år, når skolebestyrelsen 
skal suppleres med nye medlemmer. 
 

  
  -   Vinding Skole   



 30 min Orient. 

og 

drøft. 

Nationale test 

Orientering om lovgivningen vedr. de obligatoriske og frivillige nationale test, og 

hvordan skolen bruger testene i arbejdet.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-

trivselsmaaling/nationale-test/om-de-nationale-test 

Oplæg til drøftelse. 

 

Anna Grethe forklarede, hvordan skolen bruger de nationale test. 

Vi bruger testene som udgangspunkt for faglige drøftelser om elevernes standpunkter. 

Disse drøftelser danner grundlag for vurdering af, hvilke yderligere data, der skal 

indhentes og indsatser, der skal igangsættes i de pågældende elevgrupper. 

Herefter drøftelse.  

 
 10 min Orient. Evt. 

Skolebestyrelsen forventer, at der kommer et totalt forbud mod rygning i 

skoletiden/arbejdstiden for elever og medarbejdere. 

I forlængelse af relevant artikel om afskaffelse af forældreintra, fremhæves skolens 

kommunikation med kalenderen på intras opslagstavle. 

Opfordring til konkrete invitationer, når der opstår fx opvisninger for bl.a. forældre. 

 

 

  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/om-de-nationale-test
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/om-de-nationale-test


Vejle Kommune,  

Uddannelse & Læring  

Att.  

Skolegade 1  

7100 Vejle 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar  

 
Skolebestyrelsen på Vinding Skole har drøftet forslaget om moderniserings- og 

effektiviseringsprogrammet for den del der vedrører Uddannelse & Læring samt 

forslag til fordeling af 9,9 mio.kr. puljen. Dette giver anledning til følgende høringssvar: 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet  

Skolebestyrelsen har besluttet kun at udtale sig om den del der vedrører Uddannelse 

& Læring.  

Generelt anerkender vi, at der er budgetudfordringer hvorfor der behov for at 

komme med besparelser. I forhold til besparelsesforslag pkt. 2 til pkt. 6. har vi dog 

vanskeligt ved at betragte dem som forslag der moderniserer og eller effektiviserer, 

idet der er tale om rene besparelsesforslag. 

Vi vil dog gerne henlede udvalgets opmærksomhed på, at besparelser som foreslået 

under pkt. 4 kan, hvis bandeorganisering ikke opdages og følges tæt, resultere i større 

samfundsudgifter senere hen. 

Fordeling af 9,9 mio. kr. puljen 

Skolebestyrelsen har erfaret, at Vinding Skole gør brug af trainee-ordningen. Skolen 

har ansat en person med en 40% ansættelsesgrad, og har gode erfaringer hermed. Det 

kan lade sig gøre, når såvel ledelse som lærerkollegaer er fleksible. Det fremgår af 

forslaget, at de 30 trainee kun skal ansættes med en ansættelsesgrad på 25%, hvilket 

kan udfordre deltagelse i nødvendige møder, forberedelse og efterbehandling af 

undervisning på den enkelte skole. Vi vil opfordre udvalget til at prioritere midler til 

en højere ansættelsesgrad. 

På skolebestyrelsen i Vindings vegne 

 

Karen Buhl Johannsen 

Skoleleder 

 

 

23. januar 2019 
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Vinding Skole 

Karen Buhl Johannsen 

Lokaltlf.: 7585 8033 

E-post: kabjo@vejle.dk 

Her bor vi: 

Vindingvej 54, 7100 Vejle 

www.vindingskole.dk 

vinding.skole@skolekom.dk 

 

 

 

Børne- og Ungeforvaltningen  

Skolegade 1  Tlf.: 76 81 00 00  Fax: 76 81 00 01 

post@vejle.dk · www.vejle.dk 

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 

 


