
    Landsbyordningen Voerladegård  
Skolebestyrelsesmøde onsdag 11/1  

kl. 19-21.30 
på personalestuen  

 
Referat  

   
Forældrerep.:  Anders, Signe, Ditte, Vicky, Rikke, Morten, Jan, 
Medarbejderrep: Christian, Brian  
Ledelse: Jeanette, Merete 
 
Vært: Jan  
 

1. Orientering ved a. ledelse, b. medarbejdere  
Referat:  
A) Orientering fra skolen; En lærer er fratrådt sin stilling med årets udgang og der er ansat 

en vikar frem til sommerferien. I december var der to kortere sygemeldinger. Skolen har 
god glæde af samarbejdet med læsevejlederen fra Gl. Ry. 
I klub, SFO samt skole har vi sagt farvel til to unge og fået/får to nye ind.  
December var hyggelig og god med fælles afslutning inden juleferie.  
 
Der er lavet et prospekt for planerne for Multisalen og udvidelse af faglokaler. Arbejdet 
er godt gennemarbejdet og har et professionelt udtryk. Fondsansøgningerne går i gang 
om ikke så længe.  
 
Det nye fraværsregistreringssystem er igangsat. Den store opgave ligger hos forældrene. 
Det er vigtigt at registreringen bliver så korrekt så mulig. 
 
Kommende opgaver i skolen: 
- Yngste storeteam arbejder med Lego mind-storm, som handler om begyndende 

kodning. De deltager i et arrangement med andre skoler d. 18. januar 2023. 
- Torsdag d. 9/2-23 kommer Sylvester Masterdrummer og underviser børnene. Om 

eftermiddagen er der en åben invitation til forældre (incl. børnehaven) kl. 16.00 til 
16.30 (17) 

- Der afholdes fastelavn for børnehave og skole allerede fredag d. 10/2-23.  
- Merete + lærernes TR tager afsted på Skanderborg-døgn i uge 3, for at understøtte 

”samarbejdet om skolen”.  
- Ordekspressen (light) for 5. og 6. kl. forløber i uge 2. 
- Der pågår et arbejde for at videreudvikle samarbejdet mellem skole+ dagtilbud og 

PPR, i forhold til hvordan den pædagogiske praksis understøttes. Målet er at der 
kigges på læringsfællesskaber for børnene med forskellige behov – samt enkelte 
sager. Fokus er på inkluderende læringsmiljøer. Forældreinddragelsesdelen skal 
anskueliggøres. Opgaven er med de midler der er til rådighed at kunne gøre det bedst 
muligt. Børnehave/skole bliver bedt om at prioritere med hård hånd. PPR 
betjeningen har ikke den volumen der kunne ønskes.   

- Merete har brugt tid på kontrakten – kommer på som punkt på næste SB-møde. 



Der er i år mange ”skal”-indsatser lagt ud fra Direktionens side – alt sammen med 
henblik på at kunne ruste kommunen til morgendagens udfordringer. Bl.a. 
fastholdelse og rekruttering af personale. Det er et faktum at der fremadrettet ikke er 
nok faguddannede (pædagoger, lærere, sosu, sygeplejersker) til velfærdsområdet.  

- Trivselsundersøgelsen på skolen i jan til marts.  
 

Orientering fra børnehaven:  
Vi har ansat en barselsvikar i børnehaven pr. d. 1. februar 2023. (præsentation 
fremsendes til bestyrelsen) 
Der arbejdes pt. med tilsyn (mere på pkt. 4) og arbejdet med læreplaner. Der kommer 
mere visuel guidning af børnene og struktur over dagen. Alle er velkommen til at kigge 
forbi.  
Vi afholder forældremøde d. 24. januar kl. 19 til 20.30. Temaet er fra tilsynsmaterialet 
og med overskriften ”Forældresamarbejde”.  
 

B) Lilleteam og SFO: Godt gang i forløb med den første læsning v. læsevejleder.  
SFO har mange gode arrangementer for børnene; fodboldfest, jule tam-tam blev 
genoptaget i en ny form (Tilbagemelding: forældre mærkede god stemning) Det er 
udfordrer at det er en ny gruppe af børn.  
Lærergruppen: glad lærergruppe, der er ro på. Yngste arbejder med gruppen. Ældste 
arbejder med pauserne. Næste skridt i Fab-lab; vinyl-cutter og tekstiltrykker.  
Næste emne er forårsfesten, emnet ”Rummet”.  

 
2. Årshjulet – fælles kig ind i 2023. Navne på diverse møder.  

 
Overskrifter: Ny børne- og ungepolitik, kan vi hverve nye elever/familier til området, 
samarbejdet med Multisalen, tilsyn i børnehaven, genbesøge principperne for 4-
skolesamarbejdet, bestyrelsens kontakt til Skanderborg Kommune vedr. udvidelse af 
grundlaget for distriktet, det gode forældresamarbejde (herunder meddelelsesbogen) 
Princip vedr. trivsel – inklusiv sproget  
 
Er der andre ting I som bestyrelse tænker vi allerede nu ved, vi skal have et fokus på? 
 
Referat:  
Drøftelse af arbejdet med at udbrede kendskabet til Landsbyordningen som et aktivt tilvalg. 
Bestyrelsen har opgaven. Der bliver delt materiale ud i Sønder Vissing.  
Børnehave og skole er meget klar til at modtage de familier som tilvælger os.  
Drøftelse af informationsmøde – det ser svært ud med så kort deadline. Mødet blev aflyst.  
Opslag på FB diverse grupper i oplandet – bestyrelsen formidler.  
Merete understreger vigtigheden af at der til stadighed i bestyrelsen arbejdes med at 
grundlaget for distriktet udvides og at vi som Landsbyordning og lokalsamfund sikrer 
tilslutning for distriktets børn/familier, som det er tilfældet pt.  
Med de økonomiske tildelingsmodeller der er, er det svært at få økonomien til at hænge 
sammen med det børnetal der er pt og over den næste årrække. Merete indkalder økonomi-
udvalget når der er klarhed over de kommende budgetopfølgninger.  
 
Uddelegering af opgaver til bestyrelsen: 
4-skolesamarbejdet d. 31. januar 2023; Anders og Morten.  



Tilsynsmøde d. 6. februar 2023; Signe. 
SB-møde med ØK d. 27. februar; Jan og Anders 
Dialogmøde d. 13. april 2023; Rikke og (Morten, melder tilbage slut januar). Link til ”Den 
sammenhængende børnepolitik”:  
Vision, politikker og vedtægter (skanderborg.dk) 

 
3. Drøftelse og beslutning vedr eventuel møde 17/1 kl. 19-20.  Anders.  

Og hvad der skal foretages inden.  
Referat:  
Det blev besluttet at det ikke afholdes jf. ovenstående punkt.  

 
4. Orientering om kommende tilsyn i børnehaven. Jeanette.  

Hvordan er materialet opbygget? Kontrol men også udvikling. Snak om kvalitet. 
Temaer i materialet og hvad har vi valgt.  
 
Referat:  
Alle dagtilbud i landet skal gennemgå tilsyn hvert andet år jf. dagtilbudsloven. Kommunerne 
har selv valgt modellen. I Skanderborg Kommune er materialet lavet i samarbejde med 
UCN. Det baserer sig på observationer og interview med børn samt en 
forældreinddragelsesdel inddelt i otte forskellige emner. Tilsynet er både kontrol og måling 
på kvalitet. I denne tilsynsrunde baserer det sig på den oplevede kvalitet – fremover vil data 
på eks. sprog blive en del af tilsynet.  
Faglig ledelse er obligatorisk ved tilsynet.  
Vi vælger selv de to andre emner som er relevante for os. Konsulenterne opfordrede os til at 
vælge nogle udfordrende emner, da de kunne se på data på eks. sprog at vi havde en god 
systematik og gode resultater.  
Vi har valgt: 
”Demokratiske læreprocesser og børns medbestemmelse” – afdækkes med observationer og 
interview af børn fra personale, bhv. Kl. leder, ledelse og konsulenter fra fagsekretariatet. 
”Forældresamarbejde” – afdækkes via viden fra forældremøde d. 24. januar 2023. Rammen 
til drøftelse udvikles i samarbejde med fagsekretariatet.  
Efter tilsynet udarbejdes der en handleplan til opfølgning. Bestyrelsen bliver orienteret og 
inddraget efter tilsynet. Drejebogen for tilsynet som er udarbejdet til personalet sendes til 
bestyrelsen til orientering.  
Forældrebemærkninger; det bliver spændende at kende tilsynets resultater og efterfølgende 
handlinger. Spørgsmål til om tilsynet kigger på alt – eller nedslag. Spørgsmål til om tilsynet 
afdækker de ”hårde” resultater.  

 
5. Meddelelsesbogen. Orientering og forklaring ved Christian – kort drøftelse og input fra 

forældre. 
I har tidligere modtaget lidt bilag om meddelelsesbogen. Skoleåret i år er ”prøveår” – men vi 
skal gerne finde en meningsfuld form for medarbejdere og elev/forældre.  
 
Referat:  
Meddelelsesbogen beskriver udviklingspunkter – uanset niveau i øvrigt. Materialet skal 
bruges til elevens læring og udvikling og være et meningsfuldt værktøj. Det er en (mindre) 
del af det samlede skole-hjemsamarbejde og erstatter elevplanen.  Ønsket har været at 
fralægge dele af lærernes meget skriftlige dokumentation.  



Forældresynspunkt; skal ses i en kontekst ift. en samtale. Kan godt give flere spørgsmål end 
nødvendigt. Der skal være overensstemmelse mellem samtalen og fokuspunkterne. 
Fokuspukterne bliver lavet ifm. samtalerne. Arbejdet er stadig i den søgende og afprøvende 
fase.  

 
6. 4- skolesamarbejdet. Drøftelse. 

Anders skal have møde med formændene fra NES, Ejer Bavnehøj og Veng skoler forud for 
mødet den 31/1, som afholdes i Voerladegård.  
Princippet om 4 skolesamarbejdet skal have et eftersyn. 
 
Referat:  
Ingen kommentarer til selve principperne.   
Drøftelse af det konkrete samarbejdet med skolerne i lærer og forældreperspektiv.  

 
7. Punkter til næste SB-møde 27/2.  
8.  

Referat:  
Jan ønsker genvalg som vært 😊 
Princip om trivsel – incl. Sprog.  
 

9. Evt.  
 
Referat: 
Billeder af skolebestyrelsen i børnehaven og skolen.  
Der bliver undersøgt en privat udstykning i byen. Perspektivet er 2024/2025. 
 

 
Vel mødt.  
Anders og Merete  
 
 

 
 

 


