Voerladegård skole
Skolebestyrelsesmøde mandag den 24. august 2020
kl. 19:00-21.00
Deltagere: Ditte, Jeanette, Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Hanne JN, Hanne MP, Mette GV, Anne
Birgitte, Tina, Merete
Afbud:
Vært : Helle
Mødet foregår på Personalestuen. Op ad trappen ved yngste storeteam.
Forud for bestyrelsesmødet har ansættelsesudvalget til pædagogstillingen udvælgelse fra 18-18.55.
1. Velkommen til Ditte og Jeanette.
De forældrevalgte konstituerer sig i bestyrelsen – øvrige forlader lokalet imens.
Jesper fortsætter som formand, og Ebbe som næstformand – de forbereder en løbende overtagelse af
formandsposten frem mod at Jesper træder ud af bestyrelsen om et år. Løbende inddrages Anders
også.
2. Bestyrelsen præsenteres og formand (mødeleder) tager over 
Runde med kort præsentation
3. Beslutningen/indstillingen ved den ny skolestruktur drøftes. Se info sendt på AULA og på
mail til jer. Merete orienterer og vi vender tingene.
Forslaget til indstillingen er: Bjedstrup skole nedlægges som folkeskole, lokalerne bruges til en af
specialklasserækkerne fra Låsby. Der bygges ny skole i Ry, som skal tænkes sammen med Knudsø
skolen, samt dagtilbuddene fra Bjedstrup og Knudsø. Hylke skole lukkes.
Der flyttes på grænserne mellem skoledistrikterne.
Der laves en undersøgelse omkring fællesledelse for de små skoler. Vi må afvente om dette kommer
til at berøre Voerladegård Skole og i så fald hvordan.
Umiddelbart virker det ikke til at der er politisk vilje til at kigge på muligheden for at etablere
overbygning v. Voerladegård Skole.
4. Nyt fra Multisalen ved Jesper.
NU sker der noget! Huset væltes i september, og detailtegning af første byggefase er i gang.
Jordkøbet er på plads. Det første der bygges er nye omklædningsrum og spinning/fitnes. Så kan der
afholdes flere og andre typer arrangementer – som evt. også kan give lidt indtægter.

5. Nyt fra ledelsen.
-

Læreransættelse, opstart efter ferien med personalefravær og fortsat corona-aben med på
skuldrene, budget 2021.2022, 2023 i Skb kommune og Landsbyordningens høringssvar
til byrådet.

Der er ansat en ny erfaren lærer – Mette – som kan tage dansk, engelsk og musik i indskolingen.
7 børn starter i skole i næste uge.
Vi har fået startet ok op med børnene, men det har været hårdt at mangle 3 faste her i opstarten. Vi
har gode folk inde og lukke huller, men vi bruger meget krudt på at få tingene til at hænge sammen,
I forhold til corona – vi holder fast, og minder hinanden om at følge retningslinjerne, men også at vi
holder fast i de ting der var gode i foråret f.eks. at have børnene i mindre grupper.
Handlekatalog forud for kommende budgetforhandlinger i kommunen har været sendt ud i
LMUérne til kvalificering. Vi har kommenteret på B&U og tværgående spareforslag. Heldigvis skal
der ikke spares helt så meget som først meldt ud. Vi går dog nok ikke ram forbi…
Aftenklubben bliver ramt, bliver lagt under skt. Georgsgården i Skanderborg. Anders tager kontakt
til Carsten Bjerre som er leder derinde.
Kan vi få f.eks. ugebladet til at interessere sig lidt for byggeplaner?
-

SFO, klub – personale, ansættelse af pædagog…

Vi arbejder med at finde balancen mellem at være ordentlige i forhold til corona og ikke vælte
budgettet. Er stadig så meget udenfor som muligt i alle afdelinger – og ungerne tager det superflot!
Vi står med rigtigt meget vurdering lokalt i forhold til retningslinjerne.
77 ansøgere til pæd. stilling, samtaler onsdag.
Nyt fra medarbejderne. Hanne, Mette/AB.
Hanne: børnehaven savner livet på spejderpladsen – og at kunne være sammen alle børn og voksne.
Mette: der er taget hul på fagdage
AB: Vi arbejder på at finde måder til at bevare følelsen af fællesskabet på tværs af huset – at være
sammen om noget, hver for sig. Holder morgensang i hallen, selv om det ikke er optimalt, men det
er der vi kan være og se hinanden med afstand. Der er planlagt fælles OL-dage, hvor alle er på
sportspladsen samtidig, men opdelt i grupperne.
6. Nye forældrevalgte i bestyrelsen. Hvordan klæder vi Ditte og Jeanette på – og hvad er deres
ideer/tanker om det forestående arbejde i bestyrelsen?

De ”gamle” fortæller om arbejdet, rollen som forældrevalgt i bestyrelsen.
Merete finder lidt læsestof og ”jura” frem.
Sammen skal det give afsæt til en drøftelse om SB-opgaver, der ligger lige for – og
prioriteringer af disse. Herunder nedsættelse af folk til mindre ad hoc udvalg. Udvalg til
arbejdet med forældreundersøgelse i børnehaven (jfr udviklingskontrakten), udvalg til PR
(udformning af kort nyhedsbrev=SB-nyt, henvendelse til pressen, når der sker noget særligt
på vores sted mm)
Pjecer fra ”Skole og forældre” skulle cirkulere mellem SB-medlemmerne… de må ligge rundt i de
små hjem. Ditte og Jeanette har fået et par stykker af dem hver.
De nye medlemmer opfordres af Anders til at melde sig til de udvalg de kunne have interesser i –
skal ikke holde sig tilbage fordi de er nye. Jesper tilføjer at de jo egentlig alle stadig er ret nye da
hele bestyrelsen blev skiftet for 2 år siden.
Da forældrerådet i børnehave/SFO/klub er nedlagt kræver det at der er større bevågenhed i SB
omkring bhv og fritidsdel, så dejligt at vi nu har ikke mindre end 3 i SB med børn i børnehaven
SB-medlemmerne har et fælles ansvar for at være synlige på forældremøderne i de respektive
teams, og være klar til at modtage indspark fra de øvrige forældre.
Øko-udvalget mødes snart – Merete indkalder. Anders og Helle fortsætter.
Pr-udvalg, samle op på SB-NYT samt tænke på Voers Blad når der er noget relevant – Hanne JN og
Ditte har taget opgaven.
Ifølge kontrakten skal vi lave en eller anden form for BTU i børnehaven, så der må de medlemmer
der har børn i børnehaven forvente at vi hiver i dem.
Dialogmøder – vi har ikke fået datoer endnu.
4-skole-samarbejdet – fælles bestyrelsesmøde er udskudt til foråret.
Skal vi lave et høringssvar til strukturanalysen? Ebbe og Jesper sætter sig sammen og formulerer
noget alt efter hvad der meldes ud efter byrådsmødet.
7. Datoer for møder i dette skoleår.
Tirsdag d. 29. september – Jesper er vært
Torsdag d. 29. oktober
Mandag d. 23. november
Onsdag d. 13. januar
Torsdag d. 25. februar
Torsdag d. 8. april
Mandag d. 10. maj
Tirsdag d. 22. juni

8. Kommende forældremøder. Et godt forum at gøre lidt reklame for skolebestyrelsen i. Hvem
deltager hvor og hvad skal der nævnes/siges?
Indtil videre forventes mødernes afviklet med fysisk tilstedeværelse under hensyntagen til
corona-retningslinjerne.
9. (hvis vi, når det) Regler vedr lovlig/ulovlig fravær.
En ny bekendtgørelse er trådt i kraft – og Merete har brug for, at bestyrelsen bliver
orienteret herom –herunder skolens procedure fremadrettet.
10. (hvis vi, når det) Indslag omkring kommende udviklingsprojekt med Louise klinge –
relationskompetence, som skoledelen påbegynder i dette skoleår.
11. Punkter til næste møde/næste møder – herunder de nye styrkede læreplaner i børnehaven.
Skal vi invitere kommunens konsulent ind til vores næste SB-møde?
12. Evt.

Mvh. Merete

