
    
Skoleårets sidste møde – vi serverer et glas vin og lidt tapas-agtigt 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 

   
Mødedato: 

8. juni 2021 
Mødested/lokale  

teatersalen 
 

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, Kasper S. Toft-Laursen, Mette Volf Andersen, Sine Borbjerg Andreassen, 

Mikkel Terp Hansen, Victoria 6.b, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen 

Fraværende: Chanel 8.b, Lene Borup  

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 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) 

 
Bilag: nybestyrelse210521 

 

Susanne bød velkommen til de nye medlemmer og der var en kort 

præsentationsrunde. 
 

18.40 Orientering  

 

Situationen nu – status på Corona  

 

Vi får afviklet de arrangementer, som vi gerne vil, inden for rammerne af corona 

retningslinjerne. 

Sidste skoledag bliver med karameller, men uden at blande sig i klasserne,  

Translokation i hallen, Idrætsdag i årgangene. Vi er stadig adskilte klassevis, men kan 

gøre flere ting ude, hvor alle på en årgang er med. 

Nye forældre til 0. årgang har vi også inviteret på en måde, der er efter reglerne. 

Vi er heldige at have været fri for nærved-hjemsendelser i et stykke tid. 

Vi krydser fingre for at 9. årgang kan gennemføre eksamen uden corona. Det går godt 

med prøverne. 

Pengene fra den politiske aftale har fået en ny frist for at bruge dem. Vi bruger dem til 

et ekstra fagligt løft især til 9. årgang via en ekstra lærer, gæstelærere og nogle gode 

ture ud af huset med faglige formål. Dette har også løftet trivselsmæssigt. 

8. årgang var på sheltertur som erstatning for deres tabte lejrskole. 

 

18.50 Orientering Nyt fra elevrådene 

 

Store elevråd har ikke haft mulighed for at arbejde med trivselstiltag, da 8. og 9. 

årgang har haft travlt med ture ud af huset og praktik. 

Lille elevråd skal have møde i morgen. Her skal de tale om brug af de midler, de har 

fået til trivselsaktiviteter. Det er på dagsordenen til elevmødet. Undervisningsministeren 

har sendt et brev til bl.a. elevrådet, der omhandler en ”genstart”  

 

19.10 Orientering 

og drøftelse 

Elevnedgang og betydningen for Vinding Skole 

 Kapacitetsudfordringer – forberedelsesmøde 8/6 samt møde med BFU 

10/6 v. Jan og Karen. 

 Ressource beregning 2021 gennemgang v. AB 

  
  -   Vinding Skole   

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


 Elevtalsprognose – hvordan ser det ud fremadrettet 

 

Bilag: 4 stk. pdf dokumenter 

 

Jan fortalte om fremlæggelse af udfordringerne med elevtalsstigning på flere skoler i 

kommunen. Drøftelse af bevægelser i elevtallet og klassestørrelser. I følge prognosen, 

bliver Vinding Skole tresporet (har tre klasser på hver årgang). På torsdag deltager Jan 

og Karen i dialogmøde med politikerne om emnet. Jan samler op på det kommende 

møde og skriver ud til bestyrelsen. 

 

Anna Grethe gennemgik skolens tildelingsmodel. 

 

Vinding skole har i at godt 23 mio.kr at gøre godt med.  

 

19.40 Orientering 

og drøftelse  

Elevtal – hvor mange børn vælger andre skoler? 

 

Bilag: Egne elever der vælges … 

 

Drøftelse af skolestarterne og deres skolevalg på de andre skoler. 

Skolen har dels et møde for alle forældre til skolestartere i november måned, og der er 

besøg på forældremøder i børnehaverne fra skolen. 

Skolen samarbejder med børnehaverne i området om skolestarterne. 

Drøftelse af forskellige andre tiltag, skolen vil kunne lave fx i forhold til mødre grupper 

og ejendomsmæglere. Aktivt brug af skolens profilarbejde. 

 

20.00 Beslutning  Mødekalender i kommende skoleår 

17/8 – 15/9 – 28/10 – 30/11 – 6/1 – 2/2 – 17/3 – 3/5 – 8/6  

Tidsrummet for møderne aftales 

 

Der er opbakning til, at mødetidspunktet fastholdes på 18.30 – 20.30 

Der kan evt. indkaldes til korte online møder, hvis der fx er en høring, der skal afsted. 

 

20.10 Orientering status på ansøgere til de opslående stillinger 

 

Vi har ansat Gitte Mortensen til kommende 0. årgang. 

Her ud over har vi opslået to lærerstillinger, en teknisk serviceleder og en 

afdelingslederstilling på nettet. 

Det er ærgerligt, når vi i foråret har været nødt tid at spare, at vi så nu skal ansætte. 

Men det er jo sådan det er, når folk flytter eller går på pension. 

 

Afdelingslederstillingen er opslået i erkendelsen af, at det vil være svært at finde en ny 

leder med Anna Grethes kompetencer, den dag hun beslutter sig for at sige farvel til 

os. Derfor har Karen besluttet – i stedet for at ansætte en ledende pædagog - at lave 

en ren pædagogisk lederstilling for indskolingsafdelingen og SFO og en ren 

administrativ stilling. Anna Grethe vil varetage den administrative stilling og lidt efter 

lidt overdrage de elevsager, hun har nu, til kommende afdelingsleder. 

 

På lederstillingen er der samtaler fredag eftermiddag den 25. juni og mandag aften 

den 28. juni. Meld tilbage til Karen, hvis du ønsker at være deltage samtalerne. (Rikke 

kan være med). 

 

20.15  Evt. 

 

Der er meget skidt rundt om skolen. Opfordring fra nogle forældre til at 

skolebestyrelsen organiserer at man kan komme og hjælpe med at rydde op. Det vil 

måske være en god start for ny teknisk serviceleder. 

 

 


