
  Voerladegård Skole 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 1. februar 2022 

kl. 19-21.00 på Teams. med en kort pause indlagt. 

Vi har egentlig aftalt møder a 2,5 time men dette bliver når vi igen mødes fysisk.  

 

Referat 
 

   
Forældrerep.: Ebbe, Vicki, Helle, Anders, Signe 

Medarbejderrep: Mette Vølund, Christian Pagter 

Ledelse: Jeanette, Merete (referent) 

 

Afbud:  Ditte, Signe 

 

 

 

1. Kostpolitik.  Beslutningspunkt.  
Udkast medsendes og drøftes kort.  

Det konkrete udkast har ikke været drøftet i personalet i den nuværende form. Det bliver 

den.  

Fra sidste drøftelse: 

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 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: Kostpolitikken blev besluttet  

 

 

 

2. Trivsels-og antimobbestrategien.  Beslutningspunkt.  
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.  

Er der sætninger og formuleringer I ikke synes skal være med – og er der indhold som skal 

ud?  

 

Referat: Besluttet med følgende bemærkninger og rettelser. 

Strategien er teksttung og det skal forsøges at gøre det kortere i den kommende version. 

Ledelsen kigger lidt til andre dagtilbud og skoler´s strategier. 

På side 10 er der følgende rettelser/bemærkninger:  

https://fvm.dk/foedevarer/mad-maaltider-og-sundhed/de-officielle-kostraad/


- ”Knækbrødsgrupper” tages ud. 

- Man kan overveje at rykke side 10 (forældrene) frem så det bliver læst.  

- Forældrenes opmærksomhed på brug af sociale medier og digital dannelse. 

- Vigtigheden af at ”afholdelse af fødselsdage” er på den måde som det er beskrevet i 

strategien. 

 

3. Orientering ved ledelse – herunder situationen ift. retningslinjerne.  
Referat: 

Orientering fra ledelsen: 

- D.d. er der kommet en meddelelse om at Skanderborg Kommune pt. Har det højeste 

incidenstal.  

- Forårsfesten er flyttet til d. 11. maj 2022 (en lille OBS, der er konfirmation i 

Voerladegård d. 14. maj) 

- Regnskabet for 2021 er i nogenlunde balance, vi kan håbe på en mindre refusion vedr. 

Covid-udgifter. 

- Indsatsen ift. Bakkelandets Friskole lukning gav ikke det store afkast. 

- Vi har en langtidssygemeldt personale som er på vej tilbage i timetal og opgaver. 

- Børnehaven har et fint børnetal på 43 pt.* 

- Der arbejdes fremad med ”De styrkede læreplaner” 

Orientering ved medarbejdere: 

Skolen: 

- Personalet savner at kunne arbejde på tværs og udnytte de muligheder der ligger i det. 

- I foråret skal der arbejdes videre med engineering i skolens team. 

- Lille-team: er ved at køre de fire nye børn ind som er startet midt i januar. 

- Yngste: der arbejdes på personaleløsninger som giver luft til arbejdet med børnene. 

- Ældste: det kører fint. Der arbejdes på løsninger for at dække de huller der er. Fredag; 

hvor der er de praktisk-musiske fag er de ved finde formen. 

Børnehave: 

- Vel overstået Lygtefest, hvor der både blev sunget for Solsikken, dagpleje og vuggestue.  

- Det er svært at løbe læreplansarbejdet i gang.  

- Der bliver prøvet nogle nye ting af; mindre differenceret grupper og at udgangspunktet 

er de to grupper (Muldvarper og Vaskebjørne) 

                                   

4. Feriepasning i 2022. Orientering  
Jeanette orienterer om hvilke uger, der er ferietilpasset pasning og principperne herfor.  

Herunder ændret tekst til hjemmesiden.  

 

Referat: 

Der er ferietilpasset pasning i uge 29 og 30. Efter ønske fra skole/forældrebestyrelsen i Ejer 

Baunehøj skole afsøger vi muligheden for sampasning mellem de to enheder.  

Der bliver sat en ny tekst på hjemmesiden som præciserer hvordan feriepassede perioder 

afvikles.   

 

5. Ansættelse af pædagog til børnehaven samt skole-klub. 
Forældrerepræsentanter til ansættelsesudvalget. Datoer.  

 

Referat: 



Der er opslået to pædagogstillinger; en til børnehaven og en til skoleklub. Der er allerede 

pæn ansøgning til stillingerne (5 relevante) sidste frist for ansøgning er d. 28. februar.  

Vi vil gerne gå med en lidt offensiv strategi ift. samtaler og efterfølgende ansættelse – sagt 

på en anden måde: vi er nødt til at ansætte meget hurtigt hvis den rette er der! Det betyder at 

den gængse procedure med ansættelsesudvalg, læsning og udvælgelse af ansøgere efter 

sidste ansøgningsfrist – indhentning af referencer og så ansættelse er en svær størrelse pt.  

Vi taler om at, hvis/når vi har en person vi lover en ansættelse skal vi tilstræbe at få 

personen ind til  en præsentation/samtale med 1-2 forældrerepræsentanter og en 

medarbejderrep. (TR – vil det typisk være). De, der kan på det givne tidspunkt, byder ind.  

 

 

 

 

6. Kontrakten 2022. Orientering og kommentering.  
Kontrakten vedhæftes.  

Der ligger et stykke arbejde med at få den ”ud at leve” – bl.a via MED-møder og 

personalemøder.  

Grundet Corona er en lederdag planlagt primo januar udskudt.  

Der skal formuleres et nyt ledelsesgrundlag i kommunen.  

 

Referat: 

Kontrakten er en efterfølger til sidste års kontrakt.  

Det er nogle SKAL områder, som skal være med.  

Bl.a. noget om ledelsesgrundlag – herunder ledelsesspænd.  

 

Kort drøftelse af indsatsen vedrørende opfølgning på 3i1 trivselsmåling og sygefravær.  

 

7. Foråret – datoer herunder kommende valg til bestyrelsen.  

Næste SB-møde 6/4 – Vicki er vært 😊 

Aftale om møde i valgbestyrelsen. 

Andre udvalg? 

 

Referat: 

På valg til bestyrelsen: Anders, Ebbe, Helle og vakant 

Datoerne sendes snarest ud for processen. Allerede nu må skolebestyrelsens medlemmer 

gerne høre om der er nye kandidater fra alle dele af Landsbyordningen.  

Valgbestyrelse: Merete og Ebbe 

 

*Afledt drøftelse fra punkt 3: Bestyrelsen skal have taget tråden op omkring ”reklame” for 

skolens kvaliteter, for at kunne tiltrække et højere børnetal. Medlemmerne indkalder til 

drøftelse i starten af april 2022. 

 

 

8. Evt.  
Referat:  

Fremlagt fra forældre: Der er taget hånd om spørgsmålet. Merete tager kontakt til forælderen 

for at få høre om der skal gøres yderligere. 

 



 


