
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 29. sep. 2020  

kl. 19:00-21.00  
I personalerummet – spredt ud i lokalet så vi sidder med ok afstand.   

  Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Jeannette, Ditte, Mette GV, Mette Vølund (ny 
medarbejderrepræsentant) Anne Birgitte, Tina, Merete 

 
Afbud:  Hanne JN  
 
Vært : Jesper   
 

1. Orientering om rigets tilstand. 
Merete/Tina 
Mette, AB, Mette 
Herunder corona-situationen – nu med fritidsbrugere i huset og et efterår og vinter forude,  
den megen vejarbejde omkring matriklen. Efterårets pædagogiske arbejde for personalet – 
Den nye styrkede læreplan, forløb omkring relationskompetence med Louise Klinge, fælles 
aften med teamsamarbejde/pædagogisk ståsted mm.   
 
Vejarbejde  – skulle gerne være færdige efter efterårsferien, tidsplanen holder. 
 
Coronaen er kommet til Skanderborg Kommune – hvordan kan vi være beredt? Teamsene er 
sendt i tænkeboks. Der er sat ekstra rengøring på for at være klar til fritidsbrugerne, mens 
dagpleje og vuggestue ikke kommer endnu. Der er forskel på hvordan retningslinjerne tolkes 
på de enkelte skoler. Den eneste folkeskole i Skanderborg der har været lidt hårdt ramt er 
Herskind. 
 
Forløb med Louise Klinge, bliver kanon! Søren og Dorte får en særlig rolle og mere 
uddannelse end resten af personalet – relationskompetencevejleder. Kick-off blev desværre 
udsat, vi satser på at det lykkes lige efter efterårsferien. 
 
Endelig er vi ved at være på plads med personalet – det bliver en lettelse. Det har været lidt 
hårdt at få tingene til at hænge sammen i opstarten efter sommerferien. Mette Comer – MC 
er startet og Søren starter på torsdag. Dorte er næsten klar igen, er her og tager de fleste af 
sine timer. 
 
Sidste års 6. årgang skulle have haft pizza på torsdag. 
 
Velkommen til Mette Vølund  
 
Børnehaven har udeuger i 40 og 41. Håndværkere i børnehaven og Sonny maler i mens. 
Glædeligt gensyn med spejderpladsen og pause fra spritlugt og legetøjsvask. Klubben store 
roser til Mathilde og Bente fra flere forældre. SFO fortsætter udelivet – Brian god til at 
bygge på legen i skolegården så det bliver ved at være sjovt. 
 
Mette Vølund: Nye børn i børnehaven og det er dejligt. 
 



Helle: oplever på forældremøder i skolen at ikke alle forældre er klar over SB også er 
bestyrelse for børnehaven. 

  
2. Skolestruktur – hvad er seneste nyt? Merete, Jesper, Ebbe.  

Høringssvar? Har Ebbe og Jesper talt/forfattet noget?  Evt. forberedelse til dialogmøde med 
det politiske udvalg for bestyrelsesformænd samt kontraktholdere den.7. oktober.  
Jesper og Tina deltager.  
 
Eftermødet taler Jesper og Ebbe sammen ift eventuel høringssvar. Frist for høringssvar er 
29/10 – samme dag som vi har SB-møde om aftenen.  
 

 
3. Sidste nyt fra Multisals- foreningen. Jesper  
 

Huset er fjernet. Tegninger til fase 1 sendes ind i slutningen af oktober for at indhente 
byggetilladelse. Nedrivningen forløb gnidningsfrit, og gav lidt penge i kassen til 
Multisalsforeningen. 

 
4. Økonomi.  Merete, Helle, Anders.  

 
Økonomiudvalget har holdt møde.  
Vi er ret pressede på økonomien, men holder skindet nogenlunde på næsen. 
 
Vi er pressede pga den nye tildelingsmodel, og ved ikke hvad vi modtager i corona 
refusioner om vi får ekstra udgifter dækket 100%. Samt selvfølgelig det lave børnetal i en 
årrække.  
Det hele er mere sårbart når vi er et lille sted. Vi skal sørge for at vi ikke kommer for langt i 
minus så det bliver for svært at hente ind igen over en overskuelig årraække – og at vi ikke 
vælter hvis der kommer f.eks. en langtidssygemelding.  
 
Heldigvis siger langtidsprognoserne at børnetallet kommer lidt op igen. SB er klar til at 
reklamere lidt for huset igen. De forældrevalgte ligger en plan for uddeling mm. Merete 
sørger for at sætte Ditte og Jeannette i forbindelse med rette personer ift den allerede 
udarbejdede brochure.  
 
 

 
5. Den styrkede pædagogiske læreplan. Tina og Mette Vølund. 30 minutter ca. Bilag følger.  

 
I skal som bestyrelse have en viden omkring den – og loven der ligger til grund for den. 
Derudover skal der pågå arbejde i dele af forældrekredsen i børnehaven jfv. Kontrakten for 
Landsbyordningen. Tina rammesætter arbejdet og hvor der er brug for jer forældre.  
 
Orientering om rammer og indhold, forældreinddragelse, evalueringskultur m.m. er givet. 

 
6. Regler om lovlig/ulovligt fravær. Punkt fra sidst.  

Bilag eftersendes igen – der er rettet en anelse i det siden sidst.  
 



Fremover får forældre der beder deres børn fri sendt brevet med, sammen med Meretes svar. 
 
Ifølge loven skal det tælle som en dags ulovligt fravær hvis et barn kommer for sent. Det 
betyder at hvis lærerne når at melde børn som kommet for sent, så tæller de i 
fraværssystemet som fraværende hele dagen. Vi skal prøve om vi kan finde en anden måde 
at gøre det på, og arbejde mere med dialog med de familier hvor der er (for) mange 
gentagelser. 

 
 

7. Nyt fra udvalgene – herunder Anders´ arbejde med aftenklub i Voerladegård. 
 

Der skal arbejdes med at de voksne der er tilknyttet skal have en lokal forankring så der er 
kendskab til børn og familier. Kirstine har sagt ja til at starte de op igen, med forældre som 
bagvagt. Anders og Kirstine mødes og brainstormer inden de sammen mødes med Carsten 
på sgt. Georgsgården. 

 
8. Punkter til næste møde. 

 
Reklame for huset 
Værten næste gang blev Ditte  
 

9. Evt.  
 
Tag på spejderhuset betales af kommunen. 
 
 
Vel mødt  Jesper og Merete  
 
 

 


