
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 23. nov.  2020  

kl. 19:00-21.00  

I personalerummet – spredt ud i lokalet så vi sidder med ok afstand.   

 
Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Ditte, Mette Vølund, Tina, Merete 
 

Afbud:  Jeanette, Hanne JN, Mette GV, Anne Birgitte  

 

Vært: Ditte 

 

 

 

1. Orientering og rigets tilstand 

Herunder status på ansættelsesproces og corona 

 

Ledelse:  

Merete: Desværre måtte MC forlade os igen hurtigt. Mette GV langtidssygemeldt. Mathilde 

Kjær har mange timer, gør det godt, Kirstine hjælper i det omfang hun kan. Samtaler til ny 

lærer på torsdag.  

 

Rapport omkring forældretilfredshedsundersøgelse – landsdækkende – er kommet. Den 

sendes ud til SB, der er ikke brugt krudt på den i fagsekretariatet (endnu). 

Jesper tager kontakt til Hanne, og hører om hun tænker en længere pause, og i så tilfælde 

indkaldes  1. suppleanten. 

 

Tina: Ny studerende – følger Søren i klub og yngste. Klubben velbesøgt om eftermiddagen. 

Tanja på nedsat tid i børnehaven grundet sygdom. Forældrekontakt i børnehaven – tilbud 

om korte samtaler på vej.  Der arbejdes i både SFO og bhv med telte der kan give os lidt 

flere muligheder for udeliv.  

 

Medarbejdere: Personaletavle i garderoben i bhv– så forældrene kan se hvem der er i huset. I 

børnehaven juler vi alt det vi kan i hele december og har fundet veje i coronahverdagen så 

det nok skal blive jul  Lidt flere børn i børnehaven end forventet, så det er dejligt. 

 

Workshop i dag for lilleteam og spirerne med en rigtig dygtig dansetrup. 

 

 

2. Orientering fra multisalen 
 

Vil forsøge at få ændret klassifikation fra skolehal til idrætshal. Det vil give et højere 

driftstilskud fra kommunen. Det kræver at der er bedre og større omklædnings faciliteter. 

 

Der er ansøgning inde omkring sammenlægning af matrikler – det vil gøre det nemmere i 

forhold til byggetilladelser og skelregler. 

 



Jesper viste nye tegninger frem. Der søges om samlet byggetilladelse til hele projektet. 

Byggetilladelsen sendes ind inden jul og skal omkring skolen (Merete og Sonny).  

 

 

3. Nyt fra udvalgene 

 

Brochure/PR 

SB Nyt 

 

Den nye brochure er trykt og klar til omdeling. 

 

Ditte har fået en overlevering fra Hanne og laver et bud, sender rundt til SB. 

 

Aftenklubben er på skinner. Samarbejdet med skt. Georgsgården er fint og Anders trækker 

sig lidt. 

 

Borgerforeningen og multisalsforeningen i samarbejde omkring at mobilisere kræfterne i 

byen i forbindelse med byggeriet. 

 

 

4. Ny lærerplan 

Til orientering og godkendelse 

 

Nu er der et produkt. Ikke til godkendelse, men blot orientering. 

 

Det har været en god proces, men det har også trukket lidt tænder, at få produktet færdigt. 

 

5. Punkter til næste møde 

 

 

 

6. Vært til næste møde? Ebbe 

 

7. Evt. 

 

En opfordring fra SB til trivselsrødderne om at tænke ud af boksen og lave et eller andet 

sjovt, festligt, rart for børnene – under hensyntagen til corona restriktionerne. 


