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Voerladegård Skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 8. november 2021 

kl. 19-21 
på personalestuen  

 
Referat 

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

1. Orientering ved: 
Ledelse – herunder personalesituationen. 20 min.  
Nye rutiner ved overgang til NES.  
3i1 undersøgelsen – arbejdsmiljø – der var et ønske om at få punktet med på næste SB-møde 
som opfølgning. Grundet udskydelse af MED-møder (sygdom) er vi ikke kommet meget 
længere men lidt kan nævnes.  
Arbejdet med/indsatsområdet vedr forældresamarbejde/inddragelse i børnehaven er ikke 
glemt med skudt lidt til hjørne. Jeanette forklarer.  
 
Medarbejdere – Christian og Mette. 10 min.  
Referat: 
Ledelsen: 
 Vi holder øje med restriktioner vedrørende COVID-19  
 Personalesituationen - overblik over driften. Ros til klubben. 
 Nye rutiner ved overgang til Niels Ebbesenskolen – viceskoleleder kommer ikke 

længere ud på samarbejdsskolerne men alle forældre inviteres på NES.  
 3i1 undersøgelsen - vi er ikke kommet ret meget længere. Mandag d. 15. november skal 

vi afholde Pædagogisk Rådsmøde med en konsulent fra HR som indleder proces. 
 Pædagogisk dag d. 27. november med planlægning af det kommende halve år, samt 

fælles planlægning. 
 Nedrivning af huset - er på den politiske dagsorden. Der er skred i tingene.  
 Skolernes motionsdag – dejlig, dejlig dag med fælleskab mellem børnene.  
 Arbejdet med forældresamarbejde/inddragelse - gemmes til senere. Vi arbejder intens 

med at oparbejde systematik om “De styrkede pædagogiske læreplaner”. Vi kommer til 
at arbejde med børnenes deltagelsesmuligheder og det pædagogiske fundament på den 
pædagogiske dag d. 27. November. 

 
Medarbejder: 
 Skolen - arbejde med trivselsuge, digital dannelse, kursusforløb “Diamant” om at 

håndtere vrede.  
 Børnehaven - arbejder mere systematisk med metodeindhold fra Jeanette, skal vende sig 

til nye rutiner. 
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2. Ansættelse af pædagog til børnehaven. 10 min.  

Stillingen har været slået op – ikke mange ansøgere og en enkelt til samtale. Der laves 
genopslag til januar. Kort orientering og drøftelse og navne på interesserede til samtalerne.   
Referat: 
- Der laves et genopslag i januar. Ansøgeren holder vi inde i feltet. Vi har ansat en 

pædagogisk assistent til februar, af hensyn til sikker drift. 
 
 

 
3. Kort orientering fra Ebbe fra Dialogmødet i Virring. 10 min.  

Kort orientering fra Anders fra Forældrebestyrelseskurset på Fælleden.  
Referat: 
Om bæredygtighed i institutionerne. Drøftelsen handlede mere om indflydelsen fra 
samfundet, mere om hvad skolen kan. 
Forældrebestyrelseskursus ift. dagtilbud - bestyrelses arbejde handler om at formulere 
principper. Tilsyn, bliver tingene nu brugt som de er tænkt. Økonomi - følger de de 
formulerede principper.  

 
 

4. Kort ”de-briefing” og lidt mere principiel drøftelse af ”drøftelser/diskussioner/uenigheder” i 
AULA. Måske stof til et nyt område, vi skal formulere principper for. 10 min.  
Referat: 
Principiel drøftelse af uenighed i AULA - hvordan håndterer vi at AULA ikke bliver et sted, 
hvor man kommer i ukonstruktive diskussioner og uenigheder?  Vi skal have revideret 
“Retningslinjer for brug af elektronisk kommunikation i Skoleintra”  Merete har bolden.  
 

5. Revision af kostpolitikken. 30 min. Drøftelse og evt beslutning.  
Ønske om en fælles kostpolitik for hele huset. Helle har skrevet de to, der var, sammen. 
Jeanette og Merete har researchet lidt hos andre dagtilbud og skoler. Vi har et ønske om at 
kunne gøre den kortere. Der er nye kostråd – nu med et klima/miljøhensyn også.  
 
De Officielle Kostråd - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (fvm.dk) 
 
Der er fortsat brug for at finde et fælles ”fodslaw” ift hvad I forældre (personale) tænker er 
retningsgivende ift konkrete begivenheder i institutionen: kan en fx en slikkepind deles ud 
til fødselsdage i yngste?, uddeling i børnehaven?, anvisninger/ideer til forældre ved 
hjemmefødselsdag i børnehaven? 
I ledelsen og hos personalet har vi et ønske om måltidshensyn. 
Ligeledes et ønske om at vi kan anbefale, understøtte, informere, give råd/ideer – ikke være 
politimænd og håndhæve forbud ift børnenes madpakker smurt i egne hjem.  
Referat: 
Revision af kostpolitikken - udtrykket skal være kortere. Den mad der serveres på stedet 
skal være efter de officielle kostråd. Der skal indarbejdes måltidshensyn (eks. Vegetar, 
kultur m.m.). Der er forskellige opfattelse af hvornår man skal dele ud og med hvad. Det er 
ærgerligt at man binder trivsel op på kosten.  
Informerende og vejledende ift. børnenes madpakker.  
Jeanette og Merete udarbejder næste forslag.  
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6. Udvalgene:   

PR =?  ”Anders´gruppe” – hvad blev navnet?  
Vi har indskrivning til den nye børnehaveklasse slut november. Skal brochurer deles ud?  
Referat: 
Udvalg “Anders gruppe” - masser af ideér og potentiale.  
Indskrivning til den nye årgang d. 30. November 

 
 

7. Næste års kontrakt. Orientering og beslutning. 15 min.  
Merete har været afsted til lederseminar med alle ledere (kontraktholdere) i Skanderborg 
Kommune. Hvilke spor skal der arbejdes med og efter? Forklaring gives. 
Hvad synes bestyrelsen i den forbindelse der er særlig vigtigt at have fokus på? Noget som 
skal/kan indskrives i Kontrakten for det kommende år. 
Referat: 
Næste års kontrakt - udsættes til næste møde 

   
8. Trivsels- og Antimobbestrategien. (vi når vist ikke at drøfte den. Merete forklarer kort – og 

det må blive et punkt på mødet i december). Tanken er at forældrene i skolebestyrelsen hvert 
år skal revidere/korrigere sætningerne under ”forældrene i Voerladegård STÅR SAMMEN 
MOD MOBNING” (side 10).  
Trivsels- og antimobbestrategien vedhæftes.  
Referat: 
Trivsels og antimobbestrategien - udsættes til næste møde. Bestyrelsen skal læse side 10 i 
mødet. 

 
9. Årshjulet. 

Herunder kommende arrangementer og punkter.  
Punkter til næste møde 16/12 vært mm.  
 
Referat: 
Årshjulet - der skal indkaldes en suppleant for det udtrædende medlem. Der er valg til 
bestyrelsen i foråret 2022.  

 
10. Evt.  

Referat: 
Punkt til næste møde - overvejelser om mødestruktur. Møder hver anden måned. Deltagelse 
i udvalg.  
Februar: tirsdag d. 1. Februar 2022 kl. 19.00 til 21.30 (forarbejde til valg til 
Skolebestyrelsen) 
April: onsdag d. 6. April 2022 
Juni: torsdag d. 2. Juni 2022 
Vært ved næste møde: Vicki 
Jeanette flytter fra området og træder således ud af bestyrelsen. TUSIND TAK for den store 
indsats, Jeanette, igennem en hel del år. Held og lykke det nye sted. 
Merete indkalder den næste suppleant. (efter mødet har jeg været i dialog med Martin Bak 
Vad som desværre bliver nødt til at takke nej, idet bl.a. en kommende flytning med 
selvbyggeri ind over, gør at tiden ikke er til det).  


