Voerladegård skole
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2020
kl. 19:00-21.00
Deltagere: Ebbe, Helle, Anders, Hanne JN, Jane, Lise Marie, Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte,
Tina, Merete
Afbud: Jesper
Vært : skolen – spis ikke for meget til aftensmad, da der er bestilt smørrebrød.

1. Orientering ved Merete og Tina
Hanne og Mette
Merete:
Personale – Hanne Lind går på efterløn, ikke meldt ud endnu og således er det fortroligt indtil børn
og forældre får informationen. Hanne stopper lige efter påske. Karen Mette er tilbage 1. marts, Peter
på barsel efter påske. Signe (i KM´s barsel) forlænges indtil sommerferien.
Naturfagsmaraton – forberedelserne er i gang og løber af stablen i starten af februar
Forårsfest lige om lidt
Vi skal i år lave fysisk APV
Merete og Mette GV på ”Skanderborgdøgn” et fælles arrangement for leder og TR på skolerne.
Trivselsmåling skal foretages mellem 20. januar og 20. marts, teams´ene er ved at lave
forberedelser. Vi arbejder til stadighed på at uddrage det vigtigste af svarene og få børnene med i
forhold til udarbejdelsen af handleplaner på baggrund af resultaterne.
Kvalitetsrapport laves hvert andet år, består af en masse data fra skoleåret 18/19, skolebestyrelser
og elevråd skal kommentere på den. Evt et par stykker fra bestyrelsen der dykker ned i det sammen
med Merete. Mailen er først kommet i dag (den 22. januar) og svarene skal være retur den 20.
februar – således når vi ikke at have et bestyrelsesmøde inden. Merete kigger på det og hiver evt. et
par fokuspunkter ud og skriver rundt til SB. Jane og Lise Marie vil godt være med. Alle får tilsendt
Kvalitetsrapporten.
Tina:
Klubben velbesøgt, der er mange børn der bruger klubben hver dag.
God stemning i SFO. Spilledage har fået en ny form.
Dreng i børnehaven har fået leukæmi, godt at mærke at der er interesse og opbakning fra de andre
forældre, både indsamling og tale med deres børn.
Vi bøvler videre med at lande på benene i børnehaven

Hanne:
Lygtefest en god tradition i samarbejde med Peter Tast løber af stablen i morgen, torsdag.
Forældreros (Ebbe) til børnehaven for at få tingene til at glide så flot, på trods af at
personaleressourcen er som, den er.
AB/Mette GV: Der er ikke kommet så mange fromme ønsker fra forældrene… Den er lagt ud igen
og kopier til uddeling blandt SB.

2. Børnehaven.
Forældrerådet nedlægges og der arbejdes på at etablere et trivselsråd.
Dvs. vi fremadrettet skal/vil behandle flere emner/punkter, som vedrører børnehaven.
Herunder også det kommende valg til skolebestyrelsen.
Punktet omkring kommende valg og styrelsesvedtægt tages op igen på næste
bestyrelsesmøde – herunder datoer for hvornår vi gør hvad –inklusive evt ”reklame” til
Forårsfesten.
Børnehavens forældre vælger trivselsråd på forældremødet 5. februar, ved samme lejlighed
reklameres for det kommende SB-valg. Overvejelser omkring hvordan.
Trivselsrådets beskrivelse ligner meget Trivselsrådene for teamene (skolen). Tina laver den
endelige og sørger for at få den lagt rette sted på AULA.
Trivselsrådet vil også kunne bruges af SB – ligeledes inviteres ind til SB-møde, når væsentlige
børnehave-ting drøftes og besluttes.
3. Kort referat fra dialogmødet i Virring, hvor Ebbe og Merete deltog.
Herunder det seneste ifm den kommende strukturanalyse.
Der mangler penge i kommunebudgettet i forhold til kapacitetstilpasninger, så der bliver kigget på
alle mulige løsninger – er der kvadratemeter eller andre gode løsninger…
Der er sat nogle kvalitetsmarkører op af politikerne, f.eks. at overbygningsskolerne skal have
mindst to spor, og at Kontaktholder skal have mindst 200 børn.
Der skal træffes beslutninger omkring løsninger omkring sommerferien.

4. Princip i forbindelse med skoleskift fra basisskoler til overbygningsskole.
Drøftelse og beslutning med blik for at vi ikke skal lave en masse om. Eventuelle (større)
ændringer må i så fald komme ved næste revidering af princippet. Princippet behandles
ligeledes i de 3 andre skolebestyrelser.
Lidt træls oplevelse på fælles bestyrelsesmøde for de 4 skoler blev vendt. Vi lader den ligge nu,
men oplever vi at det vender tilbage eller at det er noget børnene møder i forbindelse med start på
NES, må vi tage det op igen. Tilbagemelding fra de SB medlemmer der har børn på NES er at det
ikke er et issue. Ligeledes har forælder med barn med ordblindevanskeligheder oplevet at blive
taget professionelt imod med rette hjælp.

Det vil være fint at være flere repræsentanter fra Voerladegård på kommende fælles
bestyrelsesmøder, så vi fylder lidt mere.
Fra NES er der et ønske om at forældrene bakker mere op i forbindelse med deres arrangementer…
ønsker også at forældre fra de afgivende skoler melder sig til SB på NES 
5. Regler ved fritagelse fra undervisningen – kort eftersyn af princippet og i hvert fald
rettelse af Intra.
Merete har brug for at I forældre kigger på det og kommenterer det. Der kommer en del
henvendelser omkring ønske om fritagelse hvert år på dette tidspunkt.
Der er ligeledes kommet en ny vejledning ift elev-fravær, som Merete orienterer om.
Vi vil gerne som skole og med bestyrelsesopbakning signalere at skolen skal passes, og at det vil
være passende at al ferie udenfor skoleferierne registreres som ulovligt fravær, men vi afventer om
der kommer nogle fælles retningslinjer for skolerne i Skanderborg kommune.
Skolefravær pga ”shoppedag”, frisørtid er NO GO.
6. Kontrakten for 2020.
Kontrakten vedhæftes som bilag. Spørgsmål og kommentarer modtages 
Første møde vedr. udvidelse afholdes på mandag den 27. januar kl. 15.
7. Datoer for kommende bestyrelsesmøder – og andre vigtige datoer.
Valgmøde 16. april – så mange som muligt fra bestyrelsen skal være til stede.
Der er 3 personer på valg – Jane, Lise-Marie, Jesper.
Det er ikke muligt at lave valg for 2 år – alle vælges til 4 år, men vi skal italesætte at også forældre
til børn på 4., 5., 6. årgang kan vælges. Blot træder man ud når ens barn forlader skolen.
Vigtigt at vi får gjort valget attraktivt for forældre i børnehaven også.
Dialogmøde med det politiske udvalg: 3. juni VIGTIGT VIGTIGT med repræsentanter fra
bestyrelsen.
Kommende SB:
Mandag d. 9. marts – vært Jesper
Tirsdag d. 21. april
Mandag d. 25. maj
Mandag d. 15. juni

8. Punkter til næste møde og hvem er vært.
Økonomi/budget
Styrelsesvedtægt – herunder valg til skolebestyrelsen
Arbejdet med værdigrundlaget
SB-nyt, hvor meget og hvor lidt skal der ud på AULA
9. evt.

a. Kan vi følge op på omdeling af brochurer og fortsætte med at gøre opmærksomme på os
selv i oplandet? Evt. indstik i Voerbladet i efteråret? Anders taler med Borgerforeningen og
tager bolden. Kontakt evt Merete.
b. Hanne spørger til punkter til SB-nyt og at det kan være lidt svært alene at vælge relevante
punkter ud – og få beskrevet det væsentligste kort. Vi talte om evt. punkter:
Strukturanalyse i forhold kapacitet i Skanderborg Kommune – kommunen er en
vækstkommune og der skal etableres 1000 flere daginstitutionspladser OG der bliver 2000 flere
skolebørn over de næste 10 år. Det er meget – og politikerne ønsker at finde ”kloge m2”, hvor der
kan. Hvilken betydning får det i Voerladegård?
Ny økonomisk tildelingsmodel til skoledelen.
Samarbejdet med Niels Ebbesen Skolen – har revideret det fælles princip for 4- skole samarbejdet.
Vi har kigget på Princippet for fritagelse for undervisningen – og ikke ændret noget nævneværdigt.
Der er kommet nye regler om fravær i skolen. Måske skal fravær ifm rejser udenfor skoleferierne
registreres som ulovligt fravær!
Hele efterårets arbejdet med værdigrundlag – og vision. Arbejdet er endnu ikke afsluttet.
Ebbe og Merete

