
   Voerladegård Skole 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2022  

kl. 19-21.30  
på personalestuen  

 
Referat 

 

   
Forældrerep.: Ebbe, Vicky, Helle, Anders, Signe, Ditte 
Medarbejderrep: Mette Vølund (Afbud), Christian Pagter 
Ledelse: Jeanette, Merete 
 
Vært: Helle 
 
 
 

1.  Præsentation og ”samtale” med Kirstine, som er ansat i en tidsbegrænset ansættelse i Lises 
orlovs stilling. 25-30 minutter. 
Det er en ”slags” ansættelsessamtale, selvom Kirstine er ansat for det kommende år (Lises 
orlov).  
Referat: Kirstine præsenterede sig selv i forhold til stillingen.  

 
2. Hvor er Multisalen med henblik på udvidelsen af Multihal og skole. Jesper kommer og 

fortæller. Ca 15. min.  
Referat: status på projektet og drøftelse af Landsbyordningens andel af udvidelsen.  

 
3. Kort evaluering af forårsfesten – set med forældreøjne – med blik på næste års fælles 

arrangementer – jfr sidste mødes drøftelse af forældresamarbejde.  
Referat: God tilbagemelding fra forældrene. Godt fokus på fællesskabet i skuespillet og 
fokus på værkstederne i løbet af ugen. Børnene voksede med opgaven. God kobling med 
børnehaven. 
 
Ønske om flere fyraftensmøder i skoledelen i teamene 
Skal vi lave en fælles aften for alle forældre med et indhold?  

 
4. Orientering fra ledelsen – siden sidst: 

Referat:  
Ny sundhedsplejerske fra næste skoleår 
Kloster Mølle – vi prøver at finde en vej til at benytte tilbuddet. 
Personalesituationen i skoledelen – to nye lærere ansat til det kommende skoleår. 
Juni måned – der bliver dage i juni med de nye teams. 
Budget – økonomi. Seneste budgetopfølgning.  
Der kigges på fonde til ”Uderummet” 
Omlægningen af AULA hvor skole og børnehavedelen opdeles giver problemer.  

 
5. Nyt fra medarbejderne – Skoleleden, sfo og klub ved Christian. 

 



Referat: Der drøftes mange ting i personalegruppen. Der er et godt arbejdsmiljø i skole, 
SFO og klub.  

 
6. Orientering om og drøftelse af situationen i børnehaven. 

 
Ikke alle forældrerepræsentanter er vidende om nyansat pædagogs  opsigelse og hvad det 
efterfølgende har bragt med sig af turbulens – og utryghed hos børnehavens forældre. 
Vi står i en svær og alvorlig situation.  
Meretes forældrebrev sendes med denne dagsorden. Grundet den nylige opsplitning i AULA 
har det ikke været muligt for Merete at sende besked til børnehavens forældre, men Ebbe har 
via en tråd fået sendt brevet. (Virkelig uheldigt at kommunikationskanalerne ikke fungerer. 
Jeg er i gang med at få det rettet).  
 
Merete orienterer – herunder mulige veje at gå.  
Bestyrelsens rolle indtil 31/7.  
Referat: Skolebestyrelsen blev orienteret om den aktuelle situation. Børnehaven er inde i en 
forandringsproces på den pædagogiske opgave, som påvirker vaner og kendte rutiner. Der 
indhentes assistance fra fagsekretariatet.  
Skolebestyrelsen skal gøre sig tilgængelige ift. forældrehenvendelser og kommunikation. 
Der afholdes forældremøde d. 14. juni kl. 19 til 20 med deltagelse af ledelse, 
skolebestyrelsen (dem som kan) og chefen for dagtilbud. 

 
7. Evt. og TAK for denne gang til flere af jer.  

 
For referatet: Jeanette 
 

 


