
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

3. april 2019 
Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Kirsten Thomsen, Jan Møller Nørgaard, Susanne Søndergaard, Nanna Skaarup Andersen, Maria Balle 

Glismand, Signe Erbs Nørholm, Michael Hørup Møller, Lene Borup, Mikkel Terp Hansen, Astrid 6.b, Silje 8.a, Anna 

Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Maria Østervig Stefansen, Brian S J Larsen 
Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

 10 min Orient. Nyt fra elevrådene 

Lille elevråd har planlagt en fodboldturnering for mellemtrinnet. De har talt om 

toiletterne og lavet toiletregler. 

Det store elevråd har bl.a. arbejdet med fællesrummet – de vil gerne lave det 

hyggeligere og evt. lave en konkurrence. Der ud over en skolefest, evt. med 

hjælp fra forældre. 

Elevrådet har drøftet praktik. De savner at kunne komme ud og se ”rigtige” 

arbejdspladser ud over ungdomsuddannelserne. Eleverne blev gjort opmærksom 

på, at det er en rettighed, at de kan komme i praktik. 

Lederteamet hjælper eleverne til at få oplysning om dette via ungdommens 

uddannelsesvejledning. 

 

 10 min Orient. Nyt fra skolen 

Skolegården bliver asfalteret i påsken efter planen. Herefter skal resten af 

skolegården opføres. Vi har fået lov at overføre penge fra sidste år, pga. 

forsinkelsen. A-uge i uge 18 med åbent hus. Vi har to ”unge forskere” der er 

blevet udvalgt og er gået videre til finalen i konkurrencen ”unge Forskere”. De er 

blandt de 50 bedste ud af 2000 hold, der skal præsentere deres projekt i 

Bellacentret.  

 
 20 min Drøft og 

beslut. 
Forældre tilfredshedsundersøgelse 

Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemgås med fokus på afdelingerne.  

Karen gennemgik de udvalgte fokuspunkters fordeling af score i afdelingerne. 

Bedømmelserne er fordelt jævnt gennem hele skolen. Der er ikke nogle 

afdelinger, der er mere ”tilfredse” eller ”utilfredse” end andre. 

På kommende møde tager vi mobning som tema. Jan og Karen tilrettelægger 

punktet. 

 
 10 min Orient. 

 
SFO lukkedage 

Orientering vedr. lukkedage. 

Karen orienterede om SFOens lukkedage for kommende skoleår. De blev taget il 

efterretning. 

 
 30 min Orient. 

og Drøft. 

 

Evt. kortere skoledag for børnene 

Hvordan vil det komme til at se ud – Uglebo 

Frivillighed for mellemtrin og udskoling – hvordan vil det kunne komme til at se ud. 

Kortere skoledag for mellemtrin og udskoling: De tiltag skolen har indført efter 

reformen med fx 15 min om morgenen og særlige fag i den understøttende 

undervisning, vil sandsynligvis skulle lade livet, hvis skoledagen skal beskæres.  

SB er enige om, at Vinding Skole ikke søger om fravigelserne under 

rammeforsøget: Frihedsforsøg for Folkeskolen. 

De nye bestemmelser for valgfag blev forklaret og drøftet. 

  
  -   Vinding Skole   



Anna Grethe gennemgik, hvordan det vil kunne se ud i indskolingen, hvis den 

kortere dag indføres for dem. 

 10 min Tilsyn Planlægning af kommende skoleår 

En indføring i, hvordan vi planlægger, og hvor langt vi er i processen 

Anna Grethe forklarede i store træk hvordan ledelsens og medarbejdernes 

planlægningsarbejde foregår hvert forårssemester.  

 
 15 min Orient. 

og drøft. 
Toiletforhold på skolen 

Primært Uglebo 

Hvordan ser det ud med antal børn/toilet – hvad er anbefalinger og hvad er lov. 

Hvad har skolen gjort ved situationen hidtil? 

I mellemtrinnet er der god tilfredshed med toiletterne. Det samme gælder for 

Oxford. Det er dog et tilbagevendende problem, at toiletterne er beskidte, 

selvom de rengøres hver dag. 

I Uglebo er der et toilet til hver klasse i den gamle del og tre toiletter til de 

sidste fire klasser. Der er sat elektriske vandhaner op på Uglebos toiletter. I 

Uglebo er der rengøring to gange dagligt.  

 
 10 min Drøftelse Læsefaciliteter på skolen for de større klasser 

Hvor har de store elever adgang til bøger og kan læse/fordybe sig hvis de ønsker det? 

Eleverne kan benytte biblioteket til læsning, men det bruges ikke meget i de 

ældste klasser.  

Opfordring fra SB til de to afdelinger, at der også fokuseres på den daglige 

læsning fra 4. klasse og op.  

 
 5 min Orient. Evt. 

NB: Flytning af møde den 1. maj? – Det flyttes til tirsdag den 14. maj  

 

Elevrådsrepræsentanterne taler med deres elevråd om mobning: 

 Hvordan oplever I mobning og hvordan oplever I drilleri? 

 

Kirsten har set en artikel i VAF vedr. karaktergennemsnittet for 9. årgang 18-19. 

 

Forslag til kommende punkter: 

    

   Præsentation af SFO’en 

Vores ledende pædagog Pia Graakjær præsenterer hverdagen i SFO’en og 

hvilke indsatser der er gang i 

 På 

kommende 

møde 

 Mobning 

Hvordan håndterer skolen mobning, og hvad kan vi arbejde videre med. 

Skolens, elevernes, forældrenes ansvar og handlinger for at forhindre mobning. 

 

   Skolens fysiske rammer 

 

   Højhuset 

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

    

 


