
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

7. november 2019 
Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.15 

Deltagere: Jan Møller Nørgaard, Susanne Søndergaard, Kirsten Thomsen, Maria Østervig Stefansen, Brian S J 

Larsen, Lene Borup, Victoria 6.c, Silje 9.a, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Signe Erbs Nørholm, Nanna Skaarup Andersen, Maria Balle Glismand, Mikkel Terp Hansen, 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

 10 min Orient. 

 

Nyt fra elevrådene 

I det lille elevråd er der valgt en sekretær. Elevrådet mangler en opslagstavle ansvarlig 

til opslagstavlen i forhallen. Elevrådet har fået et logo.  

Der er kommet en masse ønsker til elevrådsarbejdet, som elevrådet skal arbejde videre 

med: Ramper til skateboard, mulighed for parkour, ønske om kortere skoledage, flere 

skraldespande i skolegården, vask af gardiner i klasserne. 

 10 min Beslut. Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes 

skolevæsen. 

Forslag til høringssvar ved Susanne 

Bilag 

Høringssvaret blev godkendt. 

 20 min Beslut. Revision af Anti mobbe strategi 

Forslag v. Jan 

Bilag 

Der er efterspurgt om vejledning i klageadgang skal vedlægges anti-mobbe strategien. 

Det skal den ikke. Når der laves handleplan på den enkelte sag, vedlægges 

klagevejledning ifølge lovgivningen. 

Forslaget blev godkendt. 
 20 min Beslut. Revision af princip om kontaktforældre 

Forslag v. Maria 

Bilag  

Forslaget blev godkendt med en enkelt rettelse 

 20 min Beslut. Revision af princip om skemalægning 

Forslag v. Susanne 

Bilag 

Forslaget blev godkendt. 

 10 min Orient. Nyt fra skolen 

Skolen har sagt goddag til en ny pædagogstuderende, og vi har sagt farvel til 

Gerda. 

I denne uge er der gennemført terminsprøver. 

Edison for 7. årgang er færdig (national innovationskonkurrence). 

Der blev spurgt til, om der bliver arbejdet med udskolingens mulighed for at gå i 

Rema. Det bliver der. 

Der blev spurgt til betaling af brug af kunstgræsbanen. 

 

 5 min Orient. Orientering om opfølgning på henvendelser fra forældre. 

Orientering om brug af cykelhjelme i skoletiden.  

I skoletiden bruger vi alle cykelhjelm, når vi er på tur. Opfordring til at alle bruger 

cykelhjelm, også uden for skoletiden. 

 

  
  -   Vinding Skole   



 10 min Orient. Evt. 

Karens datter har nyresvigt og skal have en nyretransplantation 7. januar. Da det 

er Karen, der er nyredonor vil hun derfor være sygemeldt 4-12 uger i 

begyndelsen af det nye år. 

 

 

 

 


