
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 29. okt.  2020  

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

  Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Jeanette, Ditte, HanneJN, Mette GV, Mette Vølund, 
Anne Birgitte, Tina, Merete 
 
Afbud:   
 
Vært : Jeanette (jeg mener Ditte og Jeanette har byttet) 
 
 

1. Orientering omkring forløbet med Louise Klinge – relationskompetence. Hvad drejer det sig 
lidt mere specifikt om? Jeg håber, at få Dorte ind og fortælle lidt om forløbet og den rolle 
hun kommer til at få i det.  

 
Dorte har været her, fin orientering. 

 
 
2. Orientering fra: 

Ledelse. Vi planlægger ikke længere med vores traditionelle forårsfest til marts. Men har 
hovederne i blød ift noget andet, som kan give os dele af det.  
Fælles planlægningsdag/forberedelsesdag lørdag den 31/10 for hele personalet 
Kontrakten for 2021.  
Børnehaven og forældreindragelse i læreplanerne. 
Forældreinddragelse/forældreinterview i undersøgelse af bl.a. start i børnehave og andre 
fokuspunkter.  
 
Medarbejdere. - - -   
 
 
Merete: Forårsfest – vi arbejder på at finde et alternativ, ikke mindst af hensyn til de ældste 
børn der skal forlade skolen. 
 
Arbejdslørdag, for hele huset, fælles forberedelse. 
 
Tak til SB for markeringen af personalets dag. Jesper efterspørger mulighed for som SB-
formand at kunne kommunikere ud til alle forældre. 
 
Vi har fået skiftet alle lamper, så der har været håndværkere i flere dage. 
 
Det er lykkedes at finde en svømmelærer til 3.-4. og håber at det på trods af corona kan 
lykkes at lave noget kvalificeret svømmeundervisning. 
 
Det der fylder er 2. bølge af coronaen. Vi havde håbet at vi ikke skulle forholde os til 
mundbind, men det er endt med en anbefaling til at de forældre der kommer ind på skolen 
bærer mundbind. 



Der er egentlig ikke kommet nye vejledninger, men vi strammer lige op igen… Også i 
forhold til hvordan vi færdes rundt i huset – både børn og voksne. I forhold til børnehaven 
bøvler vi lidt med om vi skal adskille stuerne igen. Det handler mest i forhold til 
smittesporingen – om hvorvidt vi skal sende alle hjem eller kun godt halvdelen… dette skal 
opvejes i forhold til hvor indgribende en opdeling vil være i hverdagen. 
 
Præcisere aflevering i børnehaven – mellem 6.30 og 7.00 og senere. 
 
Læreplan ved at være godt på vej – bliver forhåbentlig aldrig færdig. Det er ikke lykkes at 
samle trivselsrødderne fra børnehaven – Tina giver den en skalle. 
 
Søren er kommet godt i gang – stor ros til teamet for en fantastisk modtagelse. 
 
 
Mette Vø: Svært at leve op til lærerplanens intentioner i en corona-tid. særligt omkring 
forældresamarbejdet – garderobesnakken mangler. Kan vi evt. kompensere lidt bl.a. med en 
facebook side hvor vi kan præsentere noget af det vi laver. Vi tumler også med hvordan vi 
kan bevare nogle af de gode takter fra foråret på spejderpladsen og bringe det med ind i 
børnehaven.  
 
Finde det vi kan lykkes med – og hvor vi kan leve op til læreplanen – i stedet for at fokusere 
så meget på det der bøvler. AULA skal nok være vejen frem med billeder.  
 
AB: Vi skal arbejde på at bevare fællesskabsfølelsen på tværs i huset! Det er en udfordring i 
denne corona tid. Vi bliver udfordret i stedets DNA.  

 
 

3. Orientering fra Multisalen. 
 
Ikke noget nyt, mere på næste SB-møde 
 

4. Orientering og drøftelse af eventuel høringssvar vedr skolestrukturen. 
 
Jesper og Tina var til dialogmøde. Der var tilsyneladende ikke så meget at komme 
efter/med, men muligvis udarbejder Jesper og Ebbe et høringssvar, som vi kan se?  
 
Høringssvaret blev omdelt. Godt at der også kommer et kvalificeret høringssvar fra 
Voerladegård.  

 
5. Nyt fra udvalgene. 

 
Reklame for huset…Hjemmesiden trænger til en kærlig hånd, vi tilføjer en bemærkning om 
at den er under opbygning. 
 
SB-nyt? 
Aftenklubben? Starter op i november, med Kirstine, godt samarbejde med Carsten Bjerre. 
Der arbejdes på at lave en forældrestøttegruppe, så Kirstine ved hvor hun kan henvende sig, 
hvis hun har brug for hjælp. 



Borgerforeningen 
 
Køer på Blegsø Banke  

 
6. Drøftelse af udsendt omkring skolebusbetjening – samt forslag til kommentering. 

 
Se mailen som er sendt tidligere med diverse bilag. Jo mere præcise vi kan være i vores 
beskrivelse af behov, jo bedre. Gode formuleringer ift hvordan vi kan tilgodeses som en 
skole tæt på kommunegrænsen, er også vigtig.  
 
Vi skal dækkes bedre ind – vi er ikke dækket ind af 502. 625 drives af Horsens kommune. 
 
Hvad er vores behov – f.eks. børnehaven afsted med 20 børn hver anden uge. 
 
Er det ok at børnene kan komme til at vente op til 60 min både før og efter skole? NIX! 
 
Problematikkerne der kommer over kommunegrænsen. At kommunerne taler sammen i 
forbindelse med planlægning af ruterne og hjælper hinanden med en bedre dækning. 
 
Åben skole – det er dyrt at komme ud af huset, når vi skal leje bus hver gang. 

 
7. Trivsels- og antimobbestrategi. 

Alle skoler skal have en antimobbestrategi. Vores hedder en Trivsels- og antimobbestrategi. 
Den ajourføres hvert år – med børn, personale og forældre. Bestyrelsen udgør/repræsenterer 
forældredelen og vi skal bruge lidt tid på mødet at drøfte/revidere/korrigere side 10. Og hvis 
I i øvrigt mener, noget skal have et eftersyn, skærpes i sprog og indhold. Skal vi fremover 
lægge det arbejde ud som en fast del af arbejdet i Trivselsrådene? Alle Trivselsråd (inklusive 
børnehaven) mødes i uge 43 eller 44 hvert år?  
 
God ide med trivselsrødderne  ellers ikke noget at bemærke. 
 

 
8. Punkter til næste møde. 

 
Multisalen 
Brochure 
Præsentation og ”Godkendelse”  af lærerplan  
 

 
9. Vært til næste møde – Ditte 

 
10. Evt. 

 
Synlighed i børnehaven omkring hvem der er trivselsrødder og SB, og at SB også er bestyrelse for 
børnehaven. Hjælper nok også når BHV kommer på AULA og vi får en fælles platform. 
 
Vel mødt 
Jesper og Merete  



 


