
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

14. maj 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, Maria Østervig Stefansen, Lene Borup, Mikkel Terp Hansen, 

Astrid 6.b, Silje 8.a, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

NB: Eleverne deltager i mødet fra kl. 19.15 

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

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

 35 min Beslut. 

 

Ny konstituering i Skolebestyrelsen 

Forslagsstiller Jan Møller Nørgaard 

- Forslagsstiller om baggrund for ønsket om ny konstituering 

- Formanden har ordet (20 min.) 

- Beslutning  

 

Efter ytring af ønsket om en ny konstituering meddelte formanden, at han trak sig fra 

formandsposten og skolebestyrelsen. 

Susanne Søndergaard blev valgt som ny formand for skolebestyrelsen. Maria Balle 

Glismand blev valgt som næstformand. Signe Erbs Nørholm træder ind i bestyrelsen 

som alm. medlem. 

 

 10 min Orient. Nyt fra skolen 

Kommende 9. årgang fortsætter som 3 klasser. 

En anden lille årgang får sammenlæste timer i stedet for at blive lagt sammen til to 

klasser. Der vil blive indkaldt til orienterende forældremøde i disse klasser. 

Den varslede lovændring er blevet vedtaget i en skrabet model, der betyder, at 

indskolingen får tre dage med en lidt kortere skoledag i kommende skoleår. 

 
 10 min Orient. 

 
Nyt fra elevrådene 

Det lille elevråd har ikke været til elevrådsmøde. Deres fodboldturnering på de nye 

baner gik godt.  

Det store elevråd har talt om, at de gerne vil sælge fx kage eller koldskål i et par dage. 

Det må de gerne. 7.a ønsker en sofa i holdrummet, det tages med i elevrådet, som 

tager det med til medarbejderne i Oxford. 

Der er flere, der ønsker praktikordning. Elevrådet sender et par repræsentanter til 

Karen og Seka, der vil fortælle om mulighederne. 

 
 30 min Orient. Præsentation af SFO’en 

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

indsatser der er gang i. 

Pia fortalte om SFOens arbejde. 

 
 20 min Drøftelse Planlægning af bestyrelsens arbejde for resten af skoleåret 

Drøftelse af, hvilke emner det er vigtigt at få taget op og/eller afsluttet. Beslutning om 

næste skridt. 

Der er ønske om, at bestyrelsen skal bruge tid på skolens udvikling, gerne ud fra 

eksisterende data (fx forældretilfredshed og testning). 

Derudover både overordnede drøftelser om principper og at kunne gå i dybden i 

samarbejde med ledelse og medarbejdere om en god skole.  

 

  
  -   Vinding Skole   



Elevrådsmøderne og skolebestyrelsesmøderne bør planlægges og times i forhold til 

hinanden. Ønske om at punktet evt. udvides. 

Susanne, Maria og Karen udarbejder forslag til årshjul, som fremlægges på et 

kommende møde. 

 
 5 min Orient. Evt. 

Ønske om at forventningen om at alle børn skal læse 15-20 min. hver dag 

kommunikeres tydeligt til alle. 

Opmærksomhed på, at bruseren i hallen er kold om morgenen indtil vandet er ”løbet 

godt igennem”. 

 

 

Forslag til kommende punkter: 

    

   Mobning 

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

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

Forældre tilfredshedsundersøgelse 

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. 

 

   Højhuset 

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

 

   Årshjul 

Susanne, Maria og Karen udarbejder forslag til årshjul, som tages på et 

kommende møde. 

 

    

 


