
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 25. maj  2020  

kl. 19:00-21.00  
   

Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Hanne JN, Jane, Lise Marie, Hanne MP, Mette GV, Anne 

Birgitte, Tina, Merete 

Afbud:  Mette GV 

Vært : Jesper –har et eller andet corona venligt med, som vi ikke alle skal have fingrene i ;-) 

 

Jeg forventer at vi sidder i Multirummet med god afstand.  

 

 

1. Orientering ved Merete og Tina 

                Hanne og AB  

God tid til spørgsmål og kommentarer. Om tiden der er gået – og fremadrettet.  

Det sidste lange stykke tid har drejet sig om at få dagligdagen til at fungere/hænge 

sammen. Der har ikke været tid til alle andre krumspring og nye tanker om dette og 

hint. Vi er super glade for at have alle børn tilbage.  

Vi opmærksomme på at have fokus på nogle gode ting/erfaringer, som vi måske kan 

tage med os fra denne meget anderledes tid.  

 

Hvor er forældrene i forhold til Corona? En hurtig runde… 

 

Merete: Siden sidst – Budgetopfølgning, vi er pressede dels nedadgående børnetal, 

dels den nye tildelingsmodel. Det har betydet at der desværre ikke er plads til at 

Michael kan vende tilbage efter sin orlov, han er i stedet blevet forflyttet til en anden 

skole i kommunen. Vi har ikke en forventning om at få fuld kompensation for ekstra 

udgifter i forbindelse med corona, men fakturerer dog med et bestemt corona psp-

element. Dvs der er fuldstændig styr på, hvilke ekstraudgifter der har været.  

 

Vi er glade for at alle børn er tilbage – også 6. årgang  dejligt med de lempelser der 

kom med fase 2, har gjort hverdagen lidt nemmere – især for børnene, men vi skal 

stadig huske de gode corona-vaner i forhold til hygiejne, afstand m.m. Vi afventer 

med sommerfesten, sidste skoledag og afsked m. 6., afslutning i lilleteam m.m. Der er 

også mange ting der har fungeret rigtigt godt, og skal være opmærksomme på hvad vi 

kan tage med fremover. 

 

Tina: Helle tilbage på tirsdag, lidt farvel til Mathilde KA, men ikke helt. I SFO/klub 

betyder det meget at mange børn stadig går tidligt hjem – det gør at der god plads til 

dem der er her, så vi ikke behøver at dele områder op og holde så meget øje med om 

grupperne blander sig. Klubben rykker på tilbage på Holmedal i næste uge. 

 

 

AB: Der er stadig mange ting at huske, både børn og forældre er blevet bedre til det 

med at vi skal være ude  Lidt svært ikke at have alle sine kolleger så tæt på som vi 

plejer. 

 



Hanne: BHV savner alle kollegerne på skolen, men ellers har vi fundet en hverdag på 

spejderpladsen, nu med sandkasser og halmballer. 

 

 

2. Nyt fra Multisalen  

(punktet hænger sammen punkt 3) 

 

 

3. Skolestrukturanalysen.  

Det politiske udvalg arbejder – på højtryk- er Meretes indtryk. Har nogen hørt noget på 

vandrørene? Har nogen af jer forældre kontakter ind i det politiske niveau – eller kan I tage 

det?  

 

Jesper har været i kontakt med Lars Lindencrone. Multisalen skal lave et oplæg til 

økonomiudvalget inden d. 4. juni. 

 

Nedrivningen af huset afventer en snak med naboen. 

 

Alt er i spil – vi er spændte – vi tror på at vi fortsat har en skole i Voerladegård, men måske 

med en sammenlægning med en eller flere andre skoler… 

 

Hvordan er vi klar og beredte hvis nu…? Kontakt til medier, gøre opmærksom på multisalens 

planer for byggeri på skolen – et godt tilbud til kommunen. 

 

Jesper tager kontakt til det politiske udvalg vedr. multisalens planer 

Anders kontakter initiativ gruppen vedr. happening 

 

Merete og Jesper til skype-møde d. 10. juni hvor vi – måske – bliver klogere. 

 

Jesper har efter mødet haft kontakt med Trine Frengler. Der er etableret et møde i næste uge. 

De politiske drøftelser pågår først efter den 10 juni, hvor formænd og kontraktholdere for 

skoler og dagtilbud mødes over skype – og beslutning forventes truffet på byrådsmøde i 

september.  

 

4. Valg til Skolebestyrelsen. 

Merete er uafklaret hvorvidt vi kan udskyde det til efter sommerferien, men følger op på det 

inden mandag. Undervisningsministeren har udtalt at det skal afholdes inden ferien – mange 

kommuner river sig i tøjet og ønsker en udskydelse. Vi kunne lægge en dato i midt/slut juni – 

og melde den ud, hvis Mette Frederiksens udmelding primo juni åbner op for væsentlig større 

forsamlinger.  

 

Meretes forslag: vi afholder valg d. 17. juni – vi kan altid gå i hallen, hvis vi bliver for mange 

 Tidspunkt kl. 17-18. 

 

Jesper laver årsberetning, derudover nyt om strukturanalysen til info til de øvrige forældre. 

 

 

5. Næste skoleår (tanker)  



 

Der er tanker omkring at tage et step op i forhold til at lave skoledag (ikke alle og hele tiden), 

der bliver mindre brudt op af fag, arbejde mere på tværs, mere fordybelse, arbejde mere med 

hænderne. 

 

Viljen er der i personalegruppen, men vi skal finde en måde at organisere det på f.eks. at 

teamets lærere har dage eller perioder, hvor de ikke skal undervise i andre teams. 

 

Udfordringerne er bl.a. ikke at lade os binde af de mange mål og regler og systemer, vi skal 

indberette en masse ting i. Ligeledes er der regler og paragraffer i forhold til lærernes 

opgaveoversigter.  

 

 

6. Styrkede læreplan – Ny dagtilbudslov. 

 

Hvor er vi? Forældreinddragelse i dele af det – hvordan?  

 

Desværre ramt af Coronaen da vi var i et godt flow, men vi er kommer rigtigt langt. 

Mange afsnit er beskrevet, bl.a. gennem vores arbejde med værdigrundlag. De seks 

læreplanstemaer har vi arbejdet med – i forhold til hvordan vi tænker at de udmøntes hos os. 

Vi mangler at arbejde med fælles forståelse af en række begreber som f.eks. dannelse. 

 

 

Forældre inddragelse i forhold til afsnittet om forældresamarbejde – trivselsrådet i 

børnehaven og/eller SB. Ligesom den samlede læreplan skal godkendes i bestyrelsen. 

 

7. Datoer for kommende bestyrelsesmøder – og andre vigtige datoer, hvis vi har nogen sådan.  

 

 

 

8. Punkter til næste møde og hvem er vært: Anders er vært på næste møde 15/6.  

Husk valgmøde 17/6 kl. 17-18. 

 

Punkter til næste møde er mødedato for første møde i det nye skoleår.   

             

 

 

 

9. evt.  

 

Jesper  og Merete  

 

 

 

 


