
     Landsbyordningen  Voerladegård  
Skolebestyrelsesmøde mandag den 31. oktober 2022  

kl. 19-21.00 

på personalestuen  

 

Referat  

 

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

Medarbejderrep: Christian, Brian  

Ledelse: Jeanette, Merete 

 

Afbud fra: Vicky 

 

Vært: Signe, dejlig temakage 😊 

 

 

1. Orientering ved: 

Referat: 

Ledelse –  

Skolen v. Merete:  

Dejlig dag med alle på skolernes motionsdag, næste år lidt flere km og mere sved.  

Uge 42; for mange ressourcer til børneantal. Mange børn holdt fri eller dukkede ikke op.  

Dialogmøde; møde med politikerne, man samler politikkerne til få i 2023.  

Fælles tur til ”Den gamle by” d. 17. november 2022. Vi GLÆDER os.  

Afholdelse af den årlige skole-hjemsamtale i disse uger. Tilbagemelding fra 

forældrerepræsentanter, det var et godt materiale at forberede sig efter.  

Deltog i møde i menighedshuset med borgere fra byen, præsentation af Landsbyordningen. 

God oplevelse at deltage.  

Børnehaven v. Jeanette: Der bliver arbejdet godt med opgaverne i børnehaven. Personalet 

arbejder godt sammen. Tilbagemelding fra forældrerepræsentanter, flot at den samlede 

personalegruppe er kommet så godt fra start.  

Medarbejdere:  

Lille-team: Trivsels-rådet lavede et flot halloweenarrangement,  

Glenterne har 3-D printet og børnene var meget optaget af det 

Gang i engineering projekt under overskriften ”Fingrene væk” 

Matematikkens dag 

Udeskole med besøg rundt i byen eks. kirken og Solsikken 

SFO: forsøgt med udedag og cykeldag 

Skoledelen: Det går hurtigt og det går godt. Tæt samarbejde omkring opgaverne og brug for 

støtte til kollegaer i situationer.  

KM er ny AMR og er meget engageret.  

Antimobbestrategien har været i alle teams, drøftet sproget i ældste, digital dannelse i, 

inddragelse af elevrådet for at kigge på sproget 

Skolen har været med i forsøg ift. engineering tæt på hverdagsproblemer,  

Klub: Mange indmeldte børn og gode aktiviteter  

 



2. Planlægning af ”hverve-kampagne” for kommende skolebørn.  Anders. 

Der er infomøde for kommende skolebørns forældre tirsdag den 29. november kl. 16.30-

17.30.  

Hvad kan bestyrelsen gøre – hvad ønsker de? 

Kort referat fra mødet i Skanderborg Kommune.  

Referat: Der er lavet en flyer til potentielle borgere som kan vælge stedet til. Tirsdag d. 17. 

januar kl. 19.00 til 20.00 

 

3. Trivsels- og antimobbestrategien. Merete 

Se vedhæftede bilag med forældredelen.   

Vi reviderer hvert år vores Trivsels- og antimobbestrategi. I den forbindelse er I forældre i 

Skolebestyrelsen dem der skal kigge på (især) forældredelen, som her er vedhæftet.  

Derudover har vi forkortet den lidt og den revideres på elev-delen ifm Trivselsuge i uge 43.  

Den endelig udgave samles om ca 3 uger.  

Referat: Forkortet lidt i materialet. Forældrene skal lige kigge ned over materialet om de 

formuleringer der er giver mening. Det er aftalt at formuleringerne får et eftersyn. Ditte 

sender forslaget.  

 

4. Evaluering af de pædagogiske læreplaner. Jeanette. 

Se vedhæftede bilag. 

Bestyrelsen skal evaluere arbejdet med de pædagogiske arbejde hvert andet år.  

Information om arbejdet med det kommende tilsyn. Der er aftalt kontrakteringsmøde herom 

i slut november.  

Hvad er forældreopgaven ind i det kommende tilsyn?  

Referat: Jeanette gav en kort intro til baggrunden for evalueringen og nedslag i materialet. 

Fokus ligger særligt på systematik og dokumentation af det pædagogiske arbejde.  

Personalet er dygtige til at skalere børnehavens emner til hverdagen og tage højde for det 

enkelte barn og mindre børnegrupper.  

Forældrerepræsentanterne bemærkede at de oplevede en børnehave hvor personalet var tæt 

på børnene.  

 

5. Den mørke tid – biler, trafikpolitikken mm. Anders. 

Referat: ”kys og kør” skal fungere som ”kys og kør”. Når forældrene vil aflevere deres børn 

inde i skolen så skal de parkerer på p-pladserne. Opfordring til at børnene bruger reflekser så 

de kan blive set. Skolen har ikke reflekser liggende men vil høre om vi kan få nogen.  

 

6. Planlægning af forårets bestyrelsesmøder – vi har aftalt møde 11/1 2023 (Jan er vært) og 

skal have nye datoer for resten af året. Evt bare til sommerferien.  

Holder vi fast i 2 timers møde med evt tid for de forældrevalgte -før eller efter? 

Referat: møderne sættes til en varighed på 2,5 time  

Næste møde d. 11. januar (Jan er vært) 

Mandag d. 27/2-2023(Rikke er vært) 

 19/4-2023(Morten er vært) 

 8/6-2023 (Anders er vært) 

 

 

7. Orientering om den kommende Kontraktudformning. Merete 



Skanderborg Kommune er en kontraktstyret kommune. Merete skal udarbejde en kontrakt 

som skal godkendes af Direktionen. 

En proces hvor bestyrelse og medarbejdere også skal indgå. 

Merete forsøger at give første bud på ”centrale” overskrifter, som skal indgå i en eller anden 

form. 

Har I som forældre nogle væsentlige tanker, som ikke umiddelbart kan indgå i det I har hørt 

Merete tale om?  

Kontrakten skal ligge færdig omkring årsskiftet. De indsatser som har været i Kontrakten for 

2022 forventes – et langt stykke hen ad vejen – at fortsætte.  

Referat: Bestræber os på at være klar inden årsskiftet. Direktionen har nogle ønsker til 

kontrakterne som skal indarbejdes i kontrakten. Den kommende kontrakt skal lægges i 

sporet af den fra i år. 

 

8. Kort orientering om 1. princip for sprog – skal det foldes ud? Næste skridt. 

2. Meddelelsesbogen – punkt til næste møde. Hvordan kan vi kvalificere punktet – hvad er 

væsentlig for forældrene ift samarbejdet.  

Se evt vedhæftede bilag.  

Referat: Bestyrelsen kan kigge på og blive inspireret af ”Princip for trivsel”. Kan princippet 

om sprog knyttet an til digital dannelse. Fint at det bliver indarbejdet i princippet – men 

hvordan udmøntes det.  

 

9. Evt.  

Referat: referatet kommer på AULA både som opslag lige efter mødet og i fælles filer så 

det kan findes igen.  

Lærernes dag (som i Voerladegård er personalets dag) er d. 5. oktober 2023.  

Toiletterne ved Lille-team – der er nogen på sagen.  

 

 

 

Vel mødt. 

Mvh. Anders og Merete  

 

 


