
    
  

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

21. april 2021 
Mødested/lokale  
 
 

Mødetidspunkt kl.  

18.30  
Forventet sluttidspunkt kl. 

20.30 

Deltagere: Jan Møller Nørgaard, Kirsten Thomsen, Susanne Søndergaard, Lisbeth Vesterager, Rikke Sand 

Dalengaard, Maria Østervig Stefansen, Mikkel Terp Hansen, Lene Borup, Victoria 6.b, Chanel 8.b, Anna Grethe 

Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende:  
Evt. afbud bedes meddelt til  

Karen og Susanne 

Direkte telefonnr.  

 

75 85 80 33  
 

18.30 Orientering  

 

Situationen nu – status på Corona  

Vi åbner for udeundervisning hver anden uge for 5.-8. klasse – forskellige løsninger - vi 

opfordrer til så mange dage som muligt. 

9. klasse er på 80% fremmøde = 4 dage om ugen på skolen og 1 dag online. 

Der er ikke mange smittetilfælde eller hjemsendelser på baggrund af dette. 

Afdelingsleder Seka har taget opgaven at være Corona-ansvarlig, så resten af 

lederteamet i højere grad kan koncentrere sig om planlægning af skoleåret. 

Vi testes to gange om ugen. Testen kan bruges som coronapas. 

 

18.35 Orientering Nyt fra elevrådene 

Det store elevråd har drøftet klubtilbuddet.  

Det er dejligt at møde i skole igen. Særligt at man kan få den hjælp, man har brug for. 

9. årgang efterlyser en hyggedag, hvor de kan få tid til at ”puste ud” efter eksamen. 

Det lille elevråd har også talt om klubben (SFO2). Eleverne kan godt lide at have en 

uge på skolen og en uge hjemme. Nogle synes, det er lidt svært at komme i gang. Man 

bliver meget træt. 

Blev nogle af de ønsker og drømme, I havde forud for tilbagekomsten til virkelighed? Ja, 

det fungerer godt. Alle r glade for at være kommet tilbage. Lærerne har været rigtig 

gode til at planlægge det godt. 

 

18.40 Orientering  Orientering om Vejle Kommunes politiske prioritering af midler  

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos 
elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem 
mod sommeren 2021. 
v. KB 

 

Skolen har fået tildelt 90.000 kr. som skal bruges til fagligt løft – fortrinsvis i 9. 

årgang. 

Elevrådene tildeles hver 2.000 kr. til trivselsfremmende aktivitet. 

TCBU (PPR) har også en del midler, der vil blive brugt til mere vidtgående trivselshjælp 

til enkelt elever og elevgrupper fra hele skolen. 

Midlerne skal bruges i dette skoleår. 

Vi har indtil videre holdt møder med TCBU og 9. årgang om muligheder for udnyttelse 

af ressourcerne, og er allerede i gang med at lave aftaler med nogle lærere. 

Fx vil Jytte Madsen lave intensiv træning for de elever, der skal til prøve under særlige 

vilkår og Tina Falkesgaard gør det samme for de tosprogede elever. 

Nogle af årgangens egne lærere vil vi prøve at sætte i overtid i en periode, så de bliver 

mange lærerkræfter på de resterende elever, der skal til prøve. 

Der ud over arbejder vi bl.a. med faglige ekskursioner og eksterne undervisere på 

idéniveau.  

De elever med størst behov skal tilgodeses først. Der skal ske en afdækning af hvem 

det er. Vi har travlt, hvis vi skal nå at udnytte ressourcerne på den bedste måde. 

  
  -   Vinding Skole   



18.45 Orientering  Elevnedgang og betydningen for Vinding Skole 

 Ressource beregning 2021 gennemgang v. AB 

 Omplacering af medarbejdere  

 Elevtalsprognose – hvordan ser det ud fremadrettet 

 

Regnskabsåret 2020 er endnu ikke afsluttet. Bl.a. mangler vished om 

”Coronapengene” som skulle tilgå skolerne som konsekvens af ekstraomkostninger. Vi 

forventer, at komme ud af 2020 med et nul. 

Skolen vil i kommende skoleår have 1.400.000 kr. mindre end i år pga. alm. 

elevnedgang. Det betyder, at vi er nødsaget til at skære ned i antal ansatte: 

1 pædagog, 1 lærer, to deltidsansatte læreres ansættelse stopper af naturlig vej, og vi 

undlader at tage en pædagogstuderende ind i kommende år. 

Der har været elevnedgang i lang tid, men nu begynder det snart at vende igen. 

På et kommende møde kan vi se på den nyeste elevtalsprognose, der skal i det 

politiske udvalg i næste uge, og også gerne nogle tal på, hvilke skolevalg, der træffes i 

vores distrikt.  

 

19.15 Drøftelse Udtalelse til kommunens klubanalyse 

Drøftelse af spørgsmål til Skolebestyrelsen med henblik på at deltage i den 

brede analyse af klubområdet i Vejle Kommune.  

 Karen fortæller om nuværende tilbud til de unge jf. bilag 

 Drøftelse og besvarelse af spørgeskema til kommunen. 

 
Klubbens tilbud er for alle fra 7. årgang til 18 år. Det er vores vurdering, at der er mange 
forældre, der mangler oplysninger om dette tilbud. 

19.45 Præsentation 

og drøftelse 

Vinding Skoles skoleplan – et nyt tiltag 

Som en vigtig del af Vejleaftalerne med de faglige foreninger skal skolens ledelse 

udarbejde en skoleplan med oplysning om indsatser og opgaver for det 

kommende skoleår.  

Foreløbige indsatser for kommende skoleår 

o Samarbejdskultur og arbejdsfællesskaber 

o PLC som understøttende for samarbejder og læreprocesser 

o Understøttelse af udviklende fællesskaber 

o Vinding Skoles profil 

 

Karen fremlagde den foreløbige skoleplan. Skolebestyrelsen er glade for at se ind i 

maskinrummet og synes, skolen har valgt nogle ting ud, der er naturlig fortsættelse af 

skolens arbejde og er spændende for skolens videre udvikling. 

20.15 Orientering 

og drøftelse 

Rekruttering til Skolebestyrelsen 

Fem opstillere indtil videre. 

Vi har sat dem i stævne den 10. maj for at undersøge, om vi kan aftale fredsvalg. 

 

20.20  Evt. 

Fremvisning af Håndværk/design for dem der kan. 

 



 

1. Hvad er bestyrelsens holdning til, om de nuværende klubtilbud dækker de unges behov? Herunder 

hvorfor/hvor ikke. 

 

Overvej evt. betydning af beliggenhed, åbningstid, aktiviteter, fællesskab, økonomi, fordeling mellem 

drenge og piger. 

Skriv: 

Det er af stor betydning, at der er et klubtilbud. 

Det kan godt være svært at ramme de ”rigtige” dage og tidspunkter, hvor der ikke er tilbud i fx 

idrætsforeningen. Tidspunktet for klubbens åbningstid på aftenen er det samme som tidspunkterne i 

idrætsklubben.  

Klubbens ture og sommerlejr er succeser. Flere ture ud af huset. 

 

2. Hvilke forslag kunne I have til at udvikle klubtilbuddene? 

 

Skriv: 

Det er meget vigtigt, at det bliver kommunikeret ordentligt ud, at der er klubtilbud i området. Det er 

skolebestyrelsens indtryk, at der er mange forældre, der ikke ved, hvad tilbuddet omfatter.  

Samarbejde med idrætsforeningen vil evt. kunne løfte tilbuddene. 

Måske vil det være gavnligt at lave et mindre aldersspænd. 

God idé at lave dataopsamling om antal brugere dagligt i klubben, så brugen af klubben kan analyseres 

 


