
Voerladegård skole 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2021 

kl. 19:00-20.15.   
 

referat  
 
On line - 
 

  Deltagere: Jesper, Ebbe, Helle, Anders, Jeanette, Ditte, Signe, Mette Vølund, Tina, Merete 
 
Afbud:  Mette GV, Anne Birgitte 
 
Vært : Hver især ;-) 
 

1. Orientering om rigets tilstand – og mulighed for uddybende spørgsmål fra jer 
forældrevalgte. 
- Sygemeldinger, kommende barsel og ansættelse af barselsvikar…. 
- Corona- hverdagen og 5. -6. tilbage hver anden uge. Og hvilke overvejelser, vi har gjort 

os. 
- Børnehaven og gruppeopdelingen og hverdagen – hvordan går den? 
- Forældresamarbejdet – i en coronatid.  
- Louise Klinge forløbet – relationskompetence. Det ”kører” – med de fleste af vores 

work-shops on-line.  
- Tanker på næste skoleår – OK20, teams mm. Bustider – især ift Sdr. Vissing børn  
- Budget-økonomi  herunder midler til ekstra-udgifterne samt de ekstra midler til 

trivselsfremmende aktiviteter og et fagligt efterslæb. Økonomiudvalget mødes først efter 
næste budgetopfølgning som er i starten af maj.  

-  
Sygemeldinger – Mette GV er for opadgående og forventningen er at hun er på fuldt timetal inden 
sommerferien. Anneline er sygemeldt med graviditetsgener og må forventes at være sygemeldt 
indtil hendes barsel starter. Tanja er også for opadgående og håbet er at hun er tilbage på fuldt 
timetal og funktionsniveau ca. 1. juni.  
 
Orientering givet i forhold til overvejelser omkring ansættelse af barselsvikar, herunder mulighed 
for evt. at købe forløb hos Kulturskolen til afvikling af nogle af vores musiktimer – både som 
aflastning til musiklærerne og for at give faget lidt mere fylde.  
 
Forårsfest er mere end en forestilling og en fest – det bliver måske svært fremadrettet at lave det på 
samme fantastiske måde som de sidste mange år, men så må vi se om ikke vi kan lave noget andet 
som kan blive lige så godt. 
 
Dejligt at have 5. klasse tilbage i denne uge – og vi glæder os til at se 6. på mandag. Der er ikke 
mulighed for tvang, men det virker til at alle forældre bakker op om at de børn der er fyldt 12 år 
testes 2 gange ugentligt her hos os (af Emma) – formentlig mandag og torsdag. Resultaterne tastes 
og bliver synlige på sundhed.dk, så forældrene også næsten med det samme kan se resultatet af 
børnenes test. Alle på 6. årgang er fyldt 12, mens det indtil videre kun er en enkelt på 5., men der 
kommer et par stykker mere her over de næste par måneder, så måske skal vi bare gøre det til et 



tilbud for alle. Teamet omkring ældste klør på med både fysisk og online undervisning på samme 
tid – der er ros til dem fra forældre med børn i 5./6. 
 
Forløbet med Louise Klinge omkring relationskompetence og ”skolen uden skældud” kører videre, 
der har været online workshops i stedet for fysiske. Det har været ok – det har været spændende 
overskrifter. Dorte er ”vejviser” her hos os og har en særlig opgave, sammen med Merete, i forhold 
til at få tanker og handlinger fra forløbet sat i spil fra næste skoleår. 
 
I forhold til næste skoleår, er der desværre endnu lidt nedgang i børnetallet, så vi ender på noget der 
ligner knap 90 elever i skolen. Vi forventer nogenlunde samme ringetider som i år – evt. kan den 
tidlige dag for yngste blive en anden dag end mandag, men timetallet vil være det samme. 
 
OK20 for lærerne indeholder krav om en skoleplan, der skal tænkes ind i forbindelse med 
planlægningen af næste skoleår. 
 
I forhold til busserne – er der noget nyt? Der er lidt tvivl om hvorvidt bus 625 fortsætter efter 
sommerferien, Merete kontakter busselskabet i næste uge og hører ad, ellers tager hun fat i Helle Ø 
i forhold til at sætte forældregruppen i spil. Et stort ønske at der kan komme en afgang fra 
Voerladegård der passer med sluttidspunktet 13.15. 
 
Der er kommet mange nye børnefamilier i Sdr. Vissing, Helle har afleveret en stak foldere i 
børnehaven.  
 
Økonomi – Merete indkalder Anders og Helle i maj. Det er som det er – og det skal nok gå. Vi kan 
nærmest ikke gøre fra eller til. Vi har de sygemeldinger vi har og rutter ikke med pengene. Der er 
ikke noget nyt i forhold til corona-midler. 
 
Der er nogle midler der kan søges til fremme af børns trivsel her ovenpå corona. Det kræver at der 
er et samarbejde mellem skole og lokalsamfund – f.eks VIF, spejderne, multisal. Der er ikke krudt 
på skolen til at tage teten lige nu… Merete sender mailen rundt til alle, og Jeanette læser ekstra 
grundigt  Alle fra SB opfordres til at komme med gode ideer. 
 
Nabosag – orientering givet. 
 
I børnehaven øver vi os på at bruge AULA – både i kommunikationen med forældrene og internt. 
Der er så småt begyndt at komme billeder og ugeplaner, men nogen har brug for mere øvetid end 
andre..  
 
Vi har stadig børnene i de tre grupper, hvor spirerne egentlig først skulle samles kl. 9, men de er 
begyndt at søge over i deres eget lokale så snart de kommer – de voksne holder lidt øje, men de får 
for det meste lov. Spirerne har også fået deres egen ”spirefold” ude på legepladsen, hvor det smalle 
stykke ud mod Klostermøllevej er blevet til spirerområde med noget byggesæt, så de har mulighed 
for at bibeholde deres legefællesskaber over middag, når de fleste børn er ude. Spirerne er også i 
gang med at ruge kyllinger ud – det er rigtigt spændende. At vi har taget spirerne ud om 
formiddagen har også givet luft på stuerne til de små nye der er startet. 
 



I børnehaven oplever vi også at vi har børn der savner hinanden på tværs af stuerne, vi glæder os til 
at vi kan slippe for de rød/hvide bånd. Der er planlagt udeuger – og vi håber at de kan strækkes ud 
over de 14 dage – der er en anden frihed på spejderpladsen, og mindre legetøjsvask  
 
Parkering – der er en stigende tendens til at ”kys og kør” bliver brugt til parkering, det kan give 
farlige situationer når det er nødvendigt at svinge ud for at komme rundt om forladte biler. Samtidig 
vil vi igen slå et slag for at mindske trafikken på Tyndeleddet. Vi laver et skriv på AULA, og tager 
samtidig nogle print af dette, som Anders stikker under vinduesviskeren ved busholdpladsen og 
Signe gør det samme på Tyndeleddet, når de kommer omkring en parkeret bil. 
 
 

2. Forældretilfredshedsundersøgelsen i børnehaven. 
Temperaturmålingen. 
Tina fremlægger ”resultatet” – med kommentarer.  
Orientering om et kommende forløb i børnehaven med en pædagogisk konsulent fra PPR i 
Skanderborg Kommune mhp at kvalificere forældresamarbejdet. 

 
Selve temperaturmålingen ser ok ud, og med resultatet kan vi sige at den generelle tilfredshed er ok, 
men at vi gerne vil løfte tilfredsheden. Den spænder fra 3,48 til 4,21 = et gennemsnit på 3,9 ud af 5 
stjerner. Når vi kigger ind i kommentarerne kan vi se at de spænder meget vidt – fra den ene 
yderlighed til den anden.  
 
F.eks. i forhold til at aflevere og hente i børnehaven så er der forskellige kommentarer der siger: 
”man kan altid få hjælp af en voksen” og ”kan være svært at finde en voksen”. 
 
Helt generelt er det tydeligt at forældrene mangler kontakten til personalet/børnehaven – at kunne 
komme ind og se hvad vi laver. Vi skal blive bedre til at informere omkring vores aktiviteter, og har 
også søsat vores ”garderobesnak” hvor forældrene kan skrive sig på og få en tid til en update. Vi 
synes dog at der er overraskende få der har skrevet sig på i forhold til det behov der er givet udtryk 
for i spørgeskemaerne. 
 
Kommentarer fra SB: Minde forældre om at det altid er muligt at komme i kontakt med personalet 
om morgenen ved at aflevere gennem døren på terrassen. Uddybe hvad en ”garderobesnak” kan 
være. 
 
Vi har sideløbende med at spørgeskemaet har været ude, valgt at tage ”forældresamarbejde” op i 
vores PLC, hvor i gennem at vi har fået aftalt et forløb med pædagogisk konsulent Lene Ejsing, 
omkring kvalificering af forældresamarbejdet.  
  
 

3. Nyt fra udvalgene – 
- Multisalen  
- PR-gruppen 

 
 
Multisalen – ikke noget nyt at fortælle, der arbejdes videre med de ting vi er orienteret om. 



PR – Ditte har lavet SB-nyt og vil gerne lave endnu et, når der igen er ”stof” nok. Der har ikke 
rigtigt være nogle kommentarer fra de øvrige forældre omkring SB-nyt. Dog har Jeanette hørt fra et 
par børnehaveforældre der var overraskede over at SB også er bestyrelse for børnehaven.   
 

4. (Tina må holde fyraften ) 
Orientering om kommende ansættelsesproces af daglig leder. Herunder ønske om at finde ny 
dato for SB-møde, idet vi har været nødt til at tage den 10. maj i brug til 1. samtalerunde.  
Næste SB-møde bliver tirsdag den 11. maj 19-21.  
 

5. Evt.  
Vi tager stilling til når vi nærmer os den 11/5 hvorvidt vores møde er over Teams eller 
fysisk. Hvis det bliver fysisk vil Ebbe være vært.  

 
Vel mødt. Jesper og Merete  

 


