
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

10. december 2019 
Mødested/lokale  

Personalerummet  
Mødetidspunkt kl.  

18.30   
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.15 

Deltagere: Susanne Søndergaard, Kirsten Thomsen, Maria Østervig Stefansen, Signe Erbs Nørholm, Maria Balle 

Glismand, Mikkel Terp Hansen, Victoria 6.c, Silje 9.a, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Nanna Skaarup Andersen, Lene Borup, Jan Møller Nørgaard, Brian S J Larsen, 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen Buhl Johannsen  

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

 10 min Orient. 

 

Nyt fra elevrådene 

Det lille elevråd har lavet en opslagstavle i forgangen, hvor dagsordener og 

elevrådsmedlemmerne hænger indtil videre. Formålet er at give nærmere 

information om elevrådets arbejde. 

Elevrådet hat talt om boldspil i skolegården – at det skal foregå på banerne, så 

alle kan gå sikkert i gården. 

Der arbejdes på at kåre en vinder fra skolernes motionsdag. 

Udfordringen med spejle, papirhåndklæder og toiletpapirs placering på 

toiletterne er sendt videre til pedellen.  

Det store elevråd har afholdt DM i fagene – en landsdækkende konkurrence, 

som danske skoleelever står for. Det kom lidt forvirrende i gang men det endte 

godt, og elevrådet har evalueret det i forhold til, hvad der skal være bedre 

næste gang. Mathi gik videre, og skal til Århus i januar. 

Elevrådet har solgt risengrød i december. 

Elevrådet arbejder på at kunne få lov til at komme i cafe Vic i frikvarterene. 

Seka skal med i det videre forløb. 

De to elevrådsformænd og næstformændene var i går til julefrokost i 

fælleselevrådet for Vejle Kommune.  

Elevrådene opfordres til at suge til sig af gode ideer fra de andre elevråd i 

fælleselevrådet, og bringe dem med tilbage til skolen. Skolebestyrelsen vil gerne 

bakke op om det. 

 

 10 min Beslut. Revision af princip om klassedannelse v. Kirsten 

Bilag tilgår 

ændringer vedtaget. 

 
 10 min Beslut. Revision af princip om fagfordeling v. Kirsten 

Bilag tilgår 

udsættes.  

 
 10 min Beslut. Revision af princip om elevfritagelse v. Signe 

Bilag tilgår 

ændringer vedtaget 

 

 30 min Drøft. Skolens ordensregler 

Drøftelse af skolens ordensregler. Udtalelser fra store elevråd og fra 

lærer/pædagogsiden. Aftale om næste skridt til revidering af ordensreglerne 

Bilag 

Det store elevråds forslag: 

under slik og kager bør tilføjes at kiks, saltstænger og nødder skal tilføjes som 

noget, man godt må spise. 

Der bør slettes ”svømning” 

  
  -   Vinding Skole   



Computerafsnittet bør også revideres.  

Det skal tilføjes, at der skal være en voksen i Uglebos computerrum. 

Mobilreglerne er OK – i praksis afleveres mobilerne i en kasse i Oxford, så 

eleverne selv kan tilgå dem. Det fungerer godt. 

Input fra skolen om aktuelle gældende regler og forslag fra personalesiden: 

Oxford har ens regler for mobilregler. Højhuset har forskellige mobilregler for 

hver årgang. 

Formuleringerne omkring mobiltelefoni er for lang, som den ser ud nu. 

Ved fritagelse fra undervisningen i mere end to dage skal der underskrives en 

ansøgning til ledelsen.  

Sygemelding skal revideres. 

Bestyrelsen er enige om at der skal stå at: 

Reglerne om brug af computere og mobiler sættes af lærer/pædagog gruppen. 

De aktuelle regler ridses herunder op i Ordensreglerne.  

Maria tager alle input med og prøver at skrive ordensreglerne om til 

kvalificering på det kommende møde. 

 

 30 min Drøft. Det gode arrangement 

Drøftelse af skolebestyrelsens arrangement i foråret i forbindelse med 

skolebestyrelsesvalget. 

 Oplæg 

 Drøftelse 

 Aftale om næste skridt 

På kommende møde taler vi konkret om arrangementet til skolebestyrelsesvalg 

i foråret. Susanne og Anna Grethe laver et konkret forslag. 

input er præsentation af forskellige funktioner, ideer og pædagogiske holdninger 

i skolen, elevpræsentationer mm. 

 

 5 min Orient. Orienteringspunkt 

 Udsigt til besparelser på skoleområdet 

Susanne orienterede om det politiske udvalgs dagsorden. Vi skal forvente, at 

der skal bespares på skoleområdet. Der vil komme en høring på 

”sparekataloget” på kommende møde. 

 

 5 min Orient. Nyt fra skolen 

 Vi regner med at komme ud med et underskud i år. 

 Danseopvisning i dag 8. og 9. klasse og SFO julehygge i dag 

 Juleklip med mange hjælpere og store ambitioner 

 PLF – arbejdet med professionelle læringsfællesskaber går planmæssigt 

 
 10 min Orient. Evt. 

Forslag om at lave færre arrangementer for forældre i december – evt. samle 

nogle af arrangementerne på samme dag. 

 

 

 

 


