
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2020  

kl. 19:00-21.00   
  Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle,  Hanne JN, Jane,  Hanne MP, Mette GV, Anne Birgitte, Tina, 

Merete 
Afbud:  Lise Marie og Anders 
Vært : Jesper  (vi prøver igen næste gang ) 
 

1. Orientering ved   
Merete og Tina: afholdelse af nationale test- hvad gør vi nu hvor det er muligt ikke at 
gennemføre dem. Personalesituationen ved fratrædelse, barsel, tilbage fra barsel mm. 
Den nationale trivselsmåling.  
 
MK: Corona orientering 

Nationale test fortsat, men ikke 2. årgang i dansk i år, da Peter skal på barsel. I 
forvejen er det den nationale test på 2. årgang, som nogle gange kan virke ret 
svær/”voldsom”. Generelt har vi på stedet fået gjort De Nationale tests til et ok 
meningsfyldt redskab for lærerne og oplever ikke at eleverne kommer i et unødvendigt 
pres. Vi har forsøgt og forsøger fortsat at vi og børnene får et nogenlunde ”afslappet” 
forhold til testsituationen. Testene bliver ikke afskaffet er meldingen og også derfor 
vælger vi at fortsætte selvom de nu ikke er obligatoriske i en periode. Vi ved dog ikke 
om vi bliver en af de 20% som udvælges til at tage testen.  

          
         Hanne Lind går på efterløn umiddelbart efter påske 
         Karen Mette kommer tilbage 
         Peter går på barsel 
 
         En ny Karen fra Gl. Rye er ansat i 20 timer, de øvrige timer dækkes internt 
 
         Kursus i Engineering i Herning næste uge, vi deltager med 3 interesserede 
 
Tina: Tanja kommer tilbage midt i maj 

Arbejdet på de nye lærerplaner er begyndt, der er startet med pædagogisk dag i 
fredags 

 
Mette: Trivselsrådsmøde i yngste i morgen tirsdag 
 
Hanne: Pædagogisk dag i fredags havde som første punkt det professionelle samarbejde,  
            Andet punkt var lærerplanerne. 
 
 
Klubben – aktiviteter, fremmøde mm. 
 
Der er flere børn der kommer i klubben, også i kraft af at der for øjeblikket er to voksne, 
hvilket gør at der kan sættes flere aktiviteter i gang.  
 

            Hanne, Mette/AB: pædagogisk dag i børnehaven. Forårsfesten. Trivselsmøde i yngste 



            Storeteam.  
 

2. Orientering fra Multisalen og det kommende byggeri. Jesper.  
Der er sket en del siden sidst.  
 
Der blev kikket på tegningerne og forklaret både fysisk udformning og den økonomiske side 
af sagen. 

 
3. Drøftelse og eventuelle beslutninger i forhold til den seneste politiske udmelding ifm 

strukturanalysen. Bilaget er brev og bruttoliste fra udvalgsformand Trine Frengler. 
 
Hvad tænker vi alle? 
Hvordan gives der relevant information til Landsbyordningens forældre?  
Hvem deltager i eventuelle politiske møder – og i hvert fald dialogmødet den 3. juni.  
 
 
Der er mange scenarier og mange meninger. 
Måske vil det være gavnligt at orientere om byggeplanerne, for at stille Voerladegård så 
gunstigt som muligt. Jesper vil kontakte udvalgsformand Trine Frengler, hvis det er muligt, 
på fredag formiddag. Jesper vil gerne invitere Trine og et par stykker fra udvalget til møde 
med skolebestyrelsen i nærmeste fremtid, inden der meldes ud til samtlige brugere af skolen. 
Bolden ligger hos Jesper – Jesper ringer til Anders og giver besked. Også ift evt møde med 
Borgerforeningen.  
 
23.marts kl 19.30-20.30 Møde med Borgerforeningen i Voerladegård. Jesper og Ebbe 
deltager. Merete er evt. indover. 
 
 

 
4. Kvalitetsrapporten  

Vi talte om den på sidste SB-møde. Lise-Marie og Jane var ind over ift vores 
svar/handleplaner. Vedhæftet er den endelige kvalitetsrapport – se siderne 69 samt 93-94 for 
vores udtalelser/handleplaner.  
Kort drøftelse af disse.  
 
Se bilag: 
Fraværdsprocenten er høj, det er specielt ekstraordinært frigivelse til ferie, der giver den 
høje fraværsprocent.  Merete vil forfatte en skrivelse til forældrene, og der vil blive skrevet 
om problemet i Nyt fra Skolebestyrelsen 
Handleplan for læsning og stavning – der er allerede taget initiativer ift udfordringerne med 
elevernes læsekompetencer. Derudover er der også lavet et initiativ på tværs af de 4-
skolesamarbejdet med læsevejlederne med henblik på sparring, erfaringsudveksling mm.  
 
           

 
5. Kommende Skolebestyrelsesvalg. 

Merete orienterer om datoer og procedurer. 
Forældrevalgte drøfter ”hvervekampagne”. Skal der gøres noget til forårsfesten?  



Opstillingsmøde/valgmøde den 16/4 kl. 16.30-17.30 – formandens beretning, hvem 
kommer.  
Jane, Jesper og Lise Marie er på valg.  
 
 
Især de forældrevalgte har en opgave i at få spurgt og prikket til eventuelle kandidater.  
Som sagt skal der nævnes at man fint kan stille op – også selvom man ikke har 4 års levetid 
i bestyrelsen fordi ens barn går ud af skolen. Der skal vælges suppleanter også.   
 

 
 

6. Den kommende Forårsfest  
Hvor langt er vi samt opgaver af praktisk karakter.  
AB fortæller lidt om indhold.  

 
7. De stående udvalg – især er der brug for at få vendt PR-udvalget/SB-nyt.  

Nyt fra skolebestyrelsen – Jane og Hanne får lavet et skriv.  
 

8. Næste møde – 21. april. Vært (Jesper) og punkter. Bl.a. Nye styrkede læreplaner i 
børnehaven.  

 
Reglerne for fravær – jf. den høje fraværsprocent i kvalitetsrapporten. Drøftelse af vores 
retningslinjer – skal de skærpes?  

 
 

9. Evt.  
 
Vel mødt. 
Jesper og Merete  

                        
 

 
 


