
Voerladegård Skole 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 1. sep. 2021 

kl. 18-20  
på personalestuen  

 
Referat  

 

   
Forældrerep.: Ebbe, Vicki, Helle, Anders, Jeanette, Ditte, Signe, 
Medarbejderrep: Mette Vølund, Christian Pagter 
Ledelse: Jeanette Handberg, Merete 
 
Afbud:   
 
Vært: Signe 
 
 
 

1. Orientering ved: 
 

Ledelse – herunder personalesituationen. 20 min.  
Medarbejdere – Christian og Mette. 10 min.  
Ledelse: 
To studerende fra Tyskland i ældste storeteam.  
Nedrivning af huset - arbejder på en administrativ løsning.  
Budgetforlig - Multisalen bliver bevilliget midler i 2023 og 2024, positivt at projektet er 
nævnt – henholdsvis 2 og 1 mill.  
Fagsekretariatet - der er lidt uro med fratrædelse og sygdom.  
Ny elev i yngste.  
Farvel til Pauline – hun fik en fin afsked.  
Der afholdes syge-samtaler med Bente med henblik på tilbagevenden.  
Søren er sygemeldt fra klubben.  
Sophus og Andrea er sat på til klubben frem til jul. Mathilde er lidt tilbage som vikar.  
Starter test op med ugentlig test med de 9. Årige med samtykke jf. Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger.  
Førstehjælp for en del af personalet.  
Uge 41 har vi besøg fra Veng og Ejer Baunehøj af børn med ordblindevanskeligheder, godt 
projekt.  
Ellers ”snuden i rillen” og ro på skoledelen. 
Medarbejdere: 
 Bhv - høstfest/tema. Bondegårdsbesøg - masser af læring. Næste uge - bevægelsesuge, på 
spejderpladsen med forskellige aktiviteter. Ny ledelse - personalet skal vende sig til nye 
rutiner. 
Skolen: relationskompetence - Dorthe kvalificerer praksis (se bilag) – det giver rigtig god 
mening i det pædagogiske arbejde.  Engineering - 3D print, bruger det i relation til emnerne. 
Bruge en historie som grundlag for en løsning eller udvikling af et produkt.  
 



 
 

 
2. Forældremøderne i skoledelen.  10 min.  

Kort tilbagemelding fra forældre-repræsentanterne. 
Indhold, trivselsråd mm.  
 
Kort feed-back gives.  

 
3. Stillingsopslag til pædagog i børnehaven. 10 min.  

Orientering og kort drøftelse.  
Der er 7 ansøgere pt. Jeanette forventer at indkalde 3 af dem til samtale. Jeanette skriver ud 
til ansættelsesudvalget og finder et tidspunkt. 
Kort drøftelse af den store udfordring det er at kunne få kvalificerede ansøgere til de ledige 
pædagogstillinger.  

 
4. Økonomi/budget. 10 min.  

Orientering og kort drøftelse.  
            Det lille økonomiudvalg orienteres inden SB-mødet.  
             
            Der forventes et underskud samlet på matriklen på ca 250.000. Vi har brugt ca 30.000 mere 
end vi har fået tildelt – til gengæld har vores udgifter til Covid19 været på ca 150.000.  
Sidste år havde vi merudgifter til Covid19 og der var ca 100.000 vi ikke fik dækket. 
 

5. Kort orientering om den igangværende proces med 3i1 undersøgelsen (APV). 10 min.  
Kort orientering om arbejdet på PR-møde og i MED-udvalget.  

 
3i1 undersøgelsen: 3 spørgsmål/svar er ca 50/50 og det er først og fremmest disse udsagn, 
der blev arbejdet med/drøftet i grupper på PR-mødet. Arbejdet på PR-mødet viste stor forskel 
imellem skole og børnehaven og handleplanerne må afspejle disse.  
”rammerne for mit arbejde gør, at jeg effektivt kan udføre mine arbejdsopgaver” 
”jeg oplever at konflikter i samarbejdet og opgaveløsningen løses” 
”forholdet mellem mine arbejdsopgaver og den tid jeg har til rådighed er passende” 
 

             Arbejdet med handleplaner drøftes/behandler på MED-møder og processen er i gang. 
              
             SB orienteres på næste møde om den fortsatte proces.  

 
6. Revision af kostpolitikken. 30 min. Bilag medsendt.  

Drøftelse. 
Ønske om en fælles kostpolitik for hele huset.  
Næste skridt.  
 
Der blev drøftet og kommenteret på en del. Og ikke entydig at konkludere for referenten!  
Enighed om at vi skal have en samlet kostpolitik for huset – evt med bemærkninger 
gældende specifikt for de enkelte afdelinger. 



Kan vi rammesætte kost i hjemmet, når der inviteres til børnefødselsdag? Ja, vi kan med 
kostpolitikken komme med anbefalinger og ideer og inspiration (begrænse sukkerindtaget, 
undgå sodavand, ingen slikpose med retur i børnehaven mm) 
 
Er det ok med kage i børnehaven til fødselsdag? Eller anden uddeling?  
Tydelighed om det er på den enkelte gruppe eller begge grupper.   
 
En ugentlig kageordning i yngste er der (vist) enighed  om, er for meget.  
Uddeling af noget til fødselsdage i skoledelen? Lilleteams kvartalsfødselsdage fungerer fint 
– er nu i skoleregi. Kan dette kopieres til yngste? 
 
I ældste er der som regel ikke uddeling ved fødselsdage. 
 
Forældregruppen i børnehaven kigger på kostpolitikken sammen med Jeanette – og Mette 
kommer gerne med input, formuleringer, som kan hjælpe dem som personale.  
 
Helle vil kigge på skrivet og finde nogle formuleringer som eventuel kan ramme de ting ind, 
vi talte om.  
 
Det tages op igen på næste møde.  

 
7. Udvalgene:  5-10 min.  

PR 
Børnehaven – ”forældrestemme” 
- 
Udvidet PR-gruppe/Branding gruppen: Anders, Ditte, Helle og Jeanette Handberg. 
Børnehave-gruppe: Jeanette og Signe og Jeanette.  
 

 
8. Årshjulet. 

Herunder kommende arrangementer og punkter.  
Dialogmøde 6/10 (i morgen) – skal vi have nogle input med fra den øvrige bestyrelse?  
Punkter til næste møde, vært mm.  

             
            Vært næste gang er Ditte.  
 

9. Evt. 
Kunne være dejligt at få klippet skiltet frit så man kan se/læse hvem vi er på matriklen.  

 
 
 
 


