
    Landsbyordningen  Voerladegård  
Skolebestyrelsesmøde mandag 27/2 2023  

kl. 19-21.30 

på personalestuen  

Referat  

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

Medarbejderrep: Christian, Brian  

Ledelse: Jeanette, Merete 

Afbud: Jan 

Vært: Rikke  

 

1. Orientering ved a. ledelse, b. medarbejdere  

Referat:  

a) Merete: Møde med borgere fra menighedshuset, som kunne give noget til huset; læse for 

børn, håndværk. Medlem af skolebestyrelsen prøve at trække frivillighed og 

lokalsamfundet ind ift. fondsansøgninger.  

PPR-betjening udfordre os, da den ikke er så stor som vi kunne ønske. Svære 

prioriteringer.  

Jeanette: tiden er gået med tilsyn. Feriepasning i uge 29 og 30. Orientering om 

personalesag  

b) SFO: god udskiftning i SFO, det bliver godt. Fælles fødselsdag en gang i kvartalet. Ser 

frem mod forårsfest.  

Skolen: forårsfesten fylder, ro på, men fart på.  

 

2. Orientering ved diverse udvalg.  

Er der sket noget siden sidst? Skal der ske noget?  

Referat:  

Anders – har taget en tørn med bosætning i lokalområdet. Holder Skanderborg Kommune i 

kort snor ift. udstykning.  

Lokalt møde med borgerforeningen d. 17. april 2023 – SU. D. 17. marts 2023. 

Vi taler om banner på skolen, ved skoleindskrivning.  

 

3. Godkendelse af revideret princip for 4-skolesamarbejdet. Se bilag.  

Anders, Morten og Merete informerer om mødet med medlemmer fra de 3 øvrige 

bestyrelser, som fandt sted her i Voerladegård 31/1. 

Referat: 

Stor tilfredshed inden børnene starter på skolen. Det første halve år på NES bruges på at 

finde plads. Princippet godkendes.  

 

4. Kontrakt 2023 – Se bilag. 

Orienteringspunkt. Kontrakten en endnu ikke godkendt – Merete mangler at formulere en 

udfordringsindsats! (forklaring følger)  

Her i foråret planlægges en kontraktdialog, hvor også bestyrelsesmedlemmer kan inviteres 

med. Dato kendes endnu ikke.  

Referat:  



Kontrakten er ikke helt færdig. Der mangler et punkt om hvor vi kan udfordre vaner. Flere 

skal-ting end tidligere.  

Et fokus i årets kontrakt er; forældresamarbejdet i forlængelse af tilsynet i børnehaven 

eksempelvis at afstemme forventninger. Derudover kan nævnes fokus på kommunens 

sygefravær, fastholdelse og rekruttering af personale med flere ting.  

 

5. Tilsyn i børnehaven. Orientering.  Jeanette og Signe. Se bilag (referat) 

Kort opsummering og næste skridt.  

Referat:  

Tilsynet var/er en god oplevelse for personalet i børnehaven og vi er meget tilfredse med 

resultatet høj kvalitet. Alle har været optaget af processen. Mål, tiltag og evaluering bliver 

kvalificereret af medarbejderne på P-møder.  

Handleplanen for tilsynet lægges på hjemmesiden i marts 2023. 

 

6. Økonomi. Regnskab for 2022 og budget for 2023.  

Orientering ved Merete.  

Der har været afholdt møde i det lille økonomiudvalg (Anders og Jan) 21/2.  

Referat:  

Økonomien er udfordret – vi har et overforbrug på ca. 6% i 2022 og holder skarpt øje med 

2023. Bestyrelsen bliver inddraget løbende. Ledelsen har løbende dialog med 

økonomiafdelingen i Skanderborg Kommune. De medgiver at tildelingsmodellen udfordrer 

et lille sted som vores. Øvelsen bliver ikke at udvide underskuddet i de kommende år. Vi 

håber på sigt at et større børnetal kan ”løse” problemet.  

 

 

7. Princip for trivsel – herunder at sprogbrug nævnes eksplicit. Orientering og drøftelse. 

Merete arbejder på ”sagerne” – og har bilag med til mødet – hvis ikke der sendes noget ud 

inden.  

Referat:  

Skolebestyrelsen bakkede op om oplægget fra ledelsen. De ønskede at principperne blev 

suppleret med et punkt om digital dannelse.  

 

8. Medlemskab af Skole og Forældre. Beslutningspunkt. 

Som skole er vi medlem af organisationen Skole og Forældre. Ønsker I forældre fortsat at vi 

er det? Det koster knap 5000,00 om året.  

Referat:  

I lyset af den stramme økonomi, valgte skolebestyrelsen at medlemsskabet af ”Skole og 

forældre” bliver opsagt.  

 

9. Forårsfesten. Kort orientering ift den praktiske del for jer forældre. Hvem er 

kontaktpersonen for forårsfest-gruppen?  

Referat:  

Forårsfesten bliver afholdt d. 23. marts 2023 og årets tema er ”Rummet”. Rikke koordinerer 

skolebestyrelsens deltagelse.  

 

10. Næste møde – 19/4. Kan vi ændre datoen? Hvem er de kommende værter?  

Punkter: trivselsmålingen,  

Referat:  



Næste møde flyttes til tirsdag d. 18. april 2023 – vært: Jan 😊 

 

11. Evt.  

Referat: 

Spørgsmål til trivsel i Lille-team og pige-forældremøde. Lærerne i Lilleteam skriver ud til 

forældrene.  


