
  Landsbyordningen  Voerladegård  
Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. september 2022  

kl. 19-21.00 

på personalestuen  

 

Referat 

 

Forældrerep.:  Anders, Signe, Ditte, Vicky, Rikke, Morten, Jan, 

Medarbejderrep: Christian, Brian  

Ledelse: Jeanette, Merete 

(i skrivende stund er jeg usikker på om Jeanette kan komme, idet hun pt ligger hjemme grundet en 

større operation/genoperation i sin albue og desværre er noget hårdere ramt end forventet ☹) 

Afbud: Morten 

 

Vært: Ditte 

1. Orientering ved: 

a. Ledelse 

Foto (hvert andet år), 7 skolebørn 1/9 – et nyt hold 1/12, dialog med Fagsekretariatet 

vedr. elevtalsprognose, oplæg til sidste PR-møde vedr børnefællesskaber med fokus på 

sprog, forældremøder i alle 3 team afviklet med høj forældredeltagelse, 15.000 kr fra 

Velux Fonden til Udehuset, besøg af Arbejdstilsynet 8/9 – skoledelen, nyt asfalt i 

skolegården 😊 

Personalesituationen i børnehaven, fyraftensmøde, kommende udeuger,  

b. Medarbejdere 

Referat: ledelse: bevillingen til Multisalen til udvidelse af lokalerne i Landsbyordningen 

fra budget 2022 er fastholdt og videreført, så der kan arbejdes videre med den 

kommende udvidelse af Multisal og Landsbyordningen. Der er politisk opmærksomhed 

på energiforbruget. Der er varslet besparelser på bygningsdriften fra 2024. Det er noget 

vi holder meget øje med ift. pedelydelser. 

I den kommende tid vil der blive taget et nyt redskab i brug som hedder meddelelsesbog. 

Redskabet er en afløser for elevplaner.  

I børnehaven er personalet fuldtallig pr. d. 1. oktober 2022. Personalet tager godt fra på 

opgaverne og der er et godt samarbejde.  

Der er afholdt fyraftensmøde d. 8 september hvor efterårets tema blev fremlagt. Der 

afholdes forældremøde i januar måned ift. revision af læreplanerne.  

De kommende udeuger i uge 40 og 41 bliver i en lidt anden form, qua nye idéer og 

sammensætning af personale. 

Medarbejder: skolen; der afholdes trivselsuge i uge 43, emnet digital dannelse bliver der 

taget fat på. 

I ugerne 45 – 50 bliver der gennemført overgangstest. 

SFO og klub; er ved at finde de gode rutiner med de nye hold af børn. I SFO udvikles 

der hele tiden nye tiltag, som understøtter børnefællesskaberne. 

 

2. Orientering fra Anders m.fl. om kommende møde hos Direktør i Skanderborg Kommune, 

Frederik Gammelgaard. Hvad er formålet.  

Referat: Der er etableret et møde på mandag d. 3. oktober hvor repræsentanter fra 

bestyrelsen vil drøfte befolkningsprognosen for Voerladegård. Det ser ud til at distriktet 



over de næste 10 år vokser i befolkning til ca. 1500 borgere. Bestyrelsen er nysgerrig på 

bosætningsplaner og befolkningsprognosen hænger sammen. 

 

3. Orientering om arbejdet i Visionsgruppen ifm Fondssøgning til Multisalsforeningen.  

Anders – Merete 

Referat: Arbejdet med visionerne omkring Voerladegård er i gang. Der bliver afholdt 

fokusgruppeinterview i den kommende uge. Interviewene bliver lavet af en bred gruppe af 

interessenter i lokalområdet.  

Der afvikles en kreativ workshop i Voers Hus den 9. november, hvor alle borgere og 

medarbejdere opfordres til at deltage.  

 

4. Forældrebestyrelseskursus på torsdag den 29/9 kl. 17-19. Hvem deltager?  

Referat: Rikke deltager som forældrerepræsentant og Merete fra ledelsen. 

 

5. Panna-banen på grus-parkeringspladsen ved klubben/spejderhuset. Forældrehenvendelser 

om en uhensigtsmæssig placering til.  

            Orientering og drøftelse. Herunder evt. et kig på Trafikpolitikken. 

Referat: Drøftelse af placeringen ift. at arealet også bruges til P-plads. Drøftelse af om  

banen kan markeres så der ikke sker utilsigtede hændelser. Som det er nu, bliver den hvor 

den er og forhåbentlig på sigt – evt ifm nyt byggeri - kan det meste parkering rykkes til 

grusparkeringen ved Kloster Møllevej.  

 

6. Tiltrækning af kommende skolestartere/elever udenfor skoledistriktet. 

Drøftelse af strategi og indsatser.  

Referat: Bestyrelsens eget punkt og drøftelse. 

 

7. Økonomi – og budget 2023 i Skanderborg Kommune.  

Merete orienterer om den økonomiske status.  Detaljerne får Økonomi-udvalget (Anders og 

Jan) ved førstkommende møde i det udvalg. Her taler vi om, der er brug for yderligere 

generel info. 

Referat: Landsbyordningen kommer ud af 2022 med et underskud. Økonomigruppen bliver 

inddraget i tallene. Underskuddet begrundes med de stigende energipriser og fratrædelserne 

fra foråret. Derudover er det lave børnetal en udfordring grundet den måde som 

tildelingsmodellerne er skruet sammen på. Merete har gjort opmærksom på udfordringerne i 

Fagsekretariatet og hos økonomi-teamet. Fremadrettet forventes en tættere 

budgetopfølgning.  

Vi er generelt udfordret af et lavt elevtal og et lavt tal i børnehaven. Drøftelse af hvordan vi 

byder os til som en del af løsningen på 0 til 2 års området, hvis der er et behov for flere 

pladser i aldersgruppen.  

 

8. Punkter til kommende møde(r). 

Principper – sprog? Hjemmesiden – kommunikation?  

Referat: Elevrådet inddrages i arbejdet omkring principper for sprog – inviteres til et 

kommende møde. 

 

 

9. Evt.  



Referat: et medlem spørger ind til frokost-regler – der er ikke længere restriktioner ift. til 

det. Kan det meldes ud? 

Fremadrettet kan referatet lægges på AULA under ”fælles filer”. 

 

Vært næste gang: Signe😊 

 

Vel mødt.  

Anders og Merete 


