
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

16. september 2020 
Mødested/lokale  

personalerummet 
Mødetidspunkt kl.  

18.30  
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Kirsten Thomsen, Susanne Søndergaard, Rikke Sand Dalengaard, Lisbeth Vesterager, Lene Borup, 

Mikkel Terp Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Maria Østervig Stefansen, Maria Balle Glismand, Signe Erbs Nørholm, Jan Møller Nørgaard, 

Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen og Susanne 

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

18.30 Orientering Velkomst og kort om skolebestyrelsen på Vinding skole 

Nye og ’gamle’ medlemmer kan forberede sig gennem Skole og Forældres 

introduktionskursus til arbejdet i skolebestyrelsen. 

 

Kurset er et online E-lærings-kursus. Kurset er gratis og frit tilgængeligt for alle. 

Modul 2 - 5 kan erfarne skolebestyrelsesmedlemmer også have glæde af. 

 

Læs mere her: https://www.prologio.com/courses/skole-og-

foraeldre/skolebestyrelsen 

 
Susanne og Karen bød velkommen til et nyt skoleår i Skolebestyrelsen. Særligt 

velkommen til de nye medlemmer Rikke og Lisbeth. Karen nævnte i hovedtræk 

skolebestyrelsens opgaver. 

Hovedopgaver for skolebestyrelsen er udarbejdelse af principper for skolens virke, 

tilsyn med skolens virke og økonomi. Desuden anti-mobningsplan og deltagelse i 

ansættelser af lærere/pædagoger. Høringer fra det politiske lag. 

Skolebestyrelsesopgaven er en politisk opgave. 

På Vinding Skole glæder lederteamet sig over, at skolebestyrelsen gerne har stillet sig 

til rådighed for sparringer på den pædagogiske praksis og udviklingen generelt. 

Vi ønsker et godt samarbejde mellem skolebestyrelse, medarbejdere og elevrådene på 

Vinding Skole. 

 

19.00 Beslutning Konstituering 

Vi skal have valgt formand, næstformand samt suppleant iblandt de 

forældrevalgte. 

Efter oplæg fra Susanne om formandens og næstformandens opgaver blev bestyrelsen 

konstitueret: 

Formand: Susanne Søndergaard Pedersen  

Næstformand: Rikke Sand Dalengaard  

Maria Østervig Stefansen  

Maria Balle Glismand 

Signe Erbs Nørholm 

Jan Nørgaard  

Lisbeth Vesterager  

suppleant: Kirsten Thomsen  

 

19.10 Drøftelse Evaluering af skolebestyrelsens arrangement 

Arrangementet var blevet udskudt fra foråret og blev lagt meget tæt på sommerferien. 

Susanne fortalte om tankerne bag arrangementet.  

  
  -   Vinding Skole   

https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen
https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen


Der var ikke mange deltagere. 

Det var et rigtigt fint arrangement. Der manglede et element med nogle aktive børn, 

der kunne trække flere forældre til. Dette var desværre ikke muligt grundet 

tidspunktet efter sommerferien og retningslinjerne vedr. corona. 

Selve samtalerne med medarbejderne var interessante og nærværende. 

 

19.40 Orientering  Årshjul 

Præsentation af årshjulet og planer for arbejdet med emner til årets 

skolebestyrelsesmøder. 

Susanne fortalte om årshjulet for skolebestyrelsen. Der vil blive lavet en proces, hvor vi 

prioriterer emner til årets arbejde. 

 

20.00 Orientering 

og 

drøftelse  

 

Høring 

Vedr. tillæg til kvalitetsrapporten.  

Se bilag 

Skolebestyrelsen har valgt ikke at komme med en udtalelse til høringen.  

 

20.10 Orientering Forældrehenvendelse vedr. læseindsats på Vinding Skole 

Der er kommet et brev til skolebestyrelsen vedr. ordblindhed og skolens indsats for 

læseindsatsen. Susanne læste brevet højt. 

Ved kommende møde får bestyrelsen et oplæg om skolens læseindsats, som grundlag 

for drøftelse. Herefter formes indholdet til et svar på henvendelsen. 

 

20.15 Orientering Orientering fra skolen 

Vi har efter en meget lang ansættelsesproces fået ansat en naturfagslærer Lotte 

Bredahl.  

Vi er i øjeblikket underlagt lidt skærpede coronaregler. 

Skolen har fortsat fokus på at optimere et professionelle læringsfællesskaber i lærer-

/pædagoggruppen. 

 

20.20  Evt. 

Vedr. talentudvikling på skolen. Ønske om mere synlighed om dette på årgangene og 

interessant at sætte det i fokus på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Ønske om at sende ud på mailen vedr. ansættelsesprocesser, så der er mulighed for 

at melde sig til ansættelsesudvalget. I den aktuelle ansættelse deltog bl.a. Jan og 

Susanne. 

Der er indkaldt til det første dialogmøde mellem skolebestyrelsesformænd og –

næstformænd den 23. november. 

Der blev spurgt til, om medarbejderne er forberedt på at lave online undervisning, hvis 

skolens lukkes ned igen. Vi er bedre forberedte nu, end vi var i foråret. Vi vil tage 

status mht. corona med på alle kommende møder. 

 

 

 


